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عني احلقيقة

اليزال سوق سعيد تاكوي وسط مدينة السليمانية 
محتفظاً بطرازه القديم ليُظهر عراقة 70 سنة 

بتنوع المنتوجات التي تباع في السوق.

الحديث  العصر  في  العمراني  التطور  ورغم 
بمدينة السليمانية إال أن بعض األسواق القديمة 
للنظر،  الملفت  القديم  بالطراز  تحتفظ  التزال 
ومن بين هذه األسوق سوق سعيد تاكوي وسط 
أكثر  إلى  عمره  يعود  والذي  السليمانية  مدينة 

من 70 عاماً.

ويتضمن السوق 100 محل تجاري ويقع خلف 
شارع مولوي وسط مدينة السليمانية، وتتوفر 
واألدوات  األجهزة  من  واسعة  مجموعة  فيها 
محال  إلى  إضافة  والحديثة  القديمة  المنزلية 
المحلية  والمنتجات  الشعبية  المأكوالت  لبيع 

واألعشاب الطبية واأللبان واألجبان.

والعمر  الخبرة  ذوو  السوق  في  ويعمل  هذا 
تبدو  التي  التجاعيد  السوق في  وتظهر عراقة 

واضحة على سماهم وأيدهم.

سليم  إبراهيم  يدعى  السوق  في  الباعة  إحدى 
البالغ من العمر 70 عام يعمل في السوق منذ 
30 عام  قال لوكالة ROJNEWS عن تاريخ 
تاريخياُ ولوحة  هذا السوق وكيف أصبح إرثاً 
لكن  يتغير  لم  السوق  مظهر  أن  »رغم  أثرية 

الناس تغيروا«.

أوضح  االسم  بهذه  السوق  تسمية  سبب  وعن 
سليم بأن »تسمية السوق تعود إلى أول شخص 
قام ببيع المنتجات هنا وهو سعيد تاكوي، ومع 
مرور الزمن أصبح هذا المكان سوقاً وتوسع 

مع مرور الوقت«.

ساهمت الالجئة السورية المقيمة في بريطانيا 
حماية  في  المبتورة  ساقها  رغم  أكتع  ديمة 
بفايروس  اإلصابة  من  المخيمات  الجئي 
كورونا من خالل جمعها التبرعات لصالح 
جمعية “مساعدة الالجئين” التي تعمل على 

مكافحة الفايروس.

األصل خطت  سورية  األكتع  ديمة  الالجئة 
شعبها  أبناء  أجل  من  جوهرية  خطوات 
من  حمايتهم  بهدف  المخيمات  في  الالجئين 

قطعت  الصناعية   فبقدمها  كورونا  وباء 
مسافة ميل كامل )1.61 كم( وجمعت مبلغ 
التبرعات  ووصلت  أسترليني  جنية   600
فيما بعد إلى 70 ألف جنية إسترليني أي ما 

يقارب 100 ألف دوالر.

هذا وأثنت مديرة منظمة “مساعدة الالجئين” 
جوسي على دور الالجئة قائلةً: “ديمة ُملهمة 
لنا جميعاً، وهي عظيمة ال لما تفعله من أجل 

اآلخرين فقط، وإنما بإيجابيتها وقوتها”.

للمرحلة  مدرسة  حالياً  ديمة  وتعمل 
االبتدائية في بريطانيا، إلى جانب دراستها 
عمليات  بانتظار  وهي  الديكور،  لهندسة 
ال  التي  المشاكل  بسبب  أخرى  جراحية 

تزال تعانيها في ساقها المصابة.

عام 2012  ساقها  األكتع  ديمة  وخسرت 
في قصف استهدف منزلها في بلدة سلقين 
بإدلب، لتحصل بعدها على حق لجوء في 

بريطانيا.

ما فعلته ديما من أجل أبناء شعبها يُثنى لها 
كون ساقها لم تقف عائقاً أمام ما ترغب به 
من مساعدة تُقدم لشعبها حتى في المهجر.

المخطط الرتكي والتوترات القادمة 
يف شرق المتوسط

إلى  ليبيا  من  نفوذه  لمد  التركي  الجانب  يسعى  متعددة  استراتيجية  العتبارات 
إقليم شرق المتوسط، حيث مساحات الحركة التركية المتعددة والمتصاعدة بقوة 
في الفترة األخيرة، ليس في بناء قاعدتين جديدتين في ليبيا، أو الدفع بالمرتزقة 
والمقاتلين األتراك فقط، بل في العمل على ترسيم استراتيجية الذراع الطويلة في 

إقليم شرق المتوسط انطالقا من ليبيا إلى المنطقة المغاربية،...«9

أحزاب الوحدة الوطنية تشجب العدوان الرتكي على 
باشور كردستان وتدعو الشعب إىل االنتفاض

عندما تكوُن التهمَة إنجازًا

هجمات  أن  كرميان  مواطنو  قال 
الدولة التركية على إقليم كردستان 
وقيم  مكتسبات  جميع  تستهدف 
أن  إلى  وأشاروا  الكردي،  الشعب 
كردستان  إقليم  حكومة  مواقف 
الدولة  هجمات  تجاه  ُمحرجة 

التركية...«6

المرموقة  الموسيقى  ومكانة  ألهمية 
الحياة  روح  وألنها  العالم  شعوب  بكل 
بعيٍد  العالم  يحتفل  ونسيمها،  اللطيفة 
مهرجان  ليس  فهو  للموسيقى،  خاٍص 
 Fête de موسيقي.. عيد الموسيقى أو
شعبي،  حّر،  عيد  هو   la Musique
الهواة  من  الموسيقيين  لجميع  ومتاح 
هذا  يسمح  فيه.  للمشاركة  والمحترفين 
كافة  وممارسة  بعزف  الموسيقي  العيد 
الفرح  من  جّو  في  الموسيقى  أنماط 

والمتعة...«8

ردود شعبية حول موقف 
حكومة إقليم كردستان جتاه 

التدّخالت الرتكية

عيد املوسيقى... تالقي
 ثقافات العامل

»سنتغلب على العنف 
ضّد املرأة بنشر الوعي«

أكدت المعنيات في مجال العدالة بأنه 
األسري  العنف  على  التغلب  يجب 
كان  سواًء  الوعي،  نشر  خالل  من 
وسائل  عبر  أو  المدارس  في  ذلك 
خالل  ومن  االجتماعي  التواصل 
حقوق  على  تحافظ  التي  المنظمات 

اإلنسان...«3

 يقيض 
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ُ
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الواقَع الذي خلقته األزمة
5»... مساراِت الحلِّ

سورية مبتورة الساق جتمع 
التربعات ألبناء شعبها يف املخيمات

سوق سعيد تاكوي 
بالسليمانية ُيظهر 

عراقة 70 سنة

عدسة روناهي
نددت أحزاب الوحدة الوطني�ة الكردية بهجمات االحتالل التركي على مناطق باشور كردستان، وأكدت أن 
هدف االحتالل من ذلك هو االستمرار في سياسة اإلبادة الممنهجة ضد الشعب الكردي وسائر الشعب 
الكردستاني، وأشارت إلى أن هذه الهجمات إنما هي خرق للقواني�ن واألعراف الدولية، ودعت الشعوب 

الحّرة إلى مواصلة نضالها الديمقراطي وإبداء موقفها في رفضها لهذا العدوان..«2
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محلول الملح: فوائده واستخداماته

مشروبات ونصائح لحرق دهون البطن والجسم

شلل العصب السادس: ماذا تعرف عنه؟
شلل العصب السادس هو اضطراب يؤثر على حركة 
السادس،  القحفي  العصب  تلف  سببها  يكون  العين، 
التي تتمثل وظيفته األساسية في إرسال إشارات إلى 

عضلة المستقيم الجانبية.
الخارجي  بالجزء  الصغيرة  المستقيم  عضلة  ترتبط 
بشكل  العين  حركة  المسؤولة عن  وهي  العين،  من 
الجانبية،  المستقيمة  العضلة  سليم, و عندما تضعف 

فإن النظر سوف يكون باتجاه األنف.
أعراض اإلصابة بشلل العصب السادس:

عين  السادس  العصب  شلل  يصيب  أن  الممكن  من 
وراء  الكامن  للسبب  تبعًا  معاً،  االثنتين  أو  واحدة، 
على  المختلفة  األعراض  بعض  وتظهر  اإلصابة، 

المصاب، نذكر من بينها ما يلي:
أو  بعيداً  النظر  عند  خاصة  المزدوجة،  الرؤية   -1

إلى الجانب.
المصاب  الجانب  على  العين  انحراف  الحول،   -2

نحو خط الوسط.

3- فقدان السمع.
4- ضعف الوجه وانخفاض االحساس به.

5- تدلي الجفن.

6- اإلصابة بالحمى.
7- صداع في الرأس.
8- استفراغ أو غثيان.

أسباب اإلصابة بشلل العصب السادس:
اإلصابة  إلى  تؤدي  التي  األسباب  من  العديد  هناك 

بشلل العصب السادس، منها:
1- الصدمة.

2- السكتة الدماغية.
3- اإلصابة بمرض فيروسي.

4- أورام الدماغ.
5- اإلصابة بالتهابات، مثل التهابات السحايا.

6- الصداع النصفي.
7- الضغط المرتفع داخل الدماغ.

افرازات  أيضاً  تسبب  التي  جرادينجو  متالزمة   -8
في األذن وآالماً في العين.

9- التصلب اللويحي المتعدد.
10- الحمل.

11- تمدد األوعية الدموية في الدماغ.

12- االعتالل العصبي السكري.
والسبب  الوالدة,  عند  الحالة  هذه  تظهر  أن  يمكن 
األكثر شيوعاً عند األطفال هو الصدمة، وفي حاالت 
أخرى يكون هناك سبب واضح لإلصابة بهذا النوع 

من الشلل.

عوامل خطر اإلصابة بشلل العصب السادس:
يمكن أن يصاب أي شخص بشلل العصب السادس، 
بهذه  لإلصابة  عرضة  أكثر  أشخاص  يوجد  وال 
الحالة، ولكن يمكنك أن تتخذ خطوات لحماية نفسك 
فمثالً  واضح،  السبب  عرف  لطالما  االصابة  من 

اإلصابات  من  رأسك  وحماية  الحذر  توخي  يمكنك 
عند ممارسة الرياضة بما أن السبب األكثر شيوعاً 

هو الصدمة.
بعض التدابير والحيطة لتجنب السكتات الدماغية:

1- السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.
2- زيادة النشاط البدني.

3- خسارة الوزن.
4- اتباع نظام غذائي صحي.

عالج اإلصابة: 
السبب عدوى  الحيوية في حال كان  المضادات   -1

بكتيرية.
المستخدمة  ستيرويدية  تيكو  الكور  األدوية   -2

للتخفيف من االلتهابات.
العين  انحراف  تعديل  بالبوتكس من أجل  الحقن   -3

المصابة.
4- الجراحة أو العالج كيميائي في حال كان السبب 

اإلصابة بورم في الدماغ.
5- الخضوع لجراحة في العين تمنعها من الدخول 

إلى جهة األنف.

االستخدامات  من  العديد  الملحي  سالين  لمحلول 
والفوائد، ومن الممكن صناعته في المنزل بسهولة, 

فلنتعرف أكثر على محلول الملح فيما يلي.
طريقة صناعة محلول الملح في المنزل: 

سائل  عن  عبارة  هو  سالين  سائل  أو  الملح  محلول 
يتكون من نسبة 0.9% من الملح أو كلوريد الصوديوم 
نسبة  ذاتها  هي  المذكورة  والنسبة  بالماء،  الممزوج 

كلوريد الصوديوم في الدم والدموع.
المكونات  بتحضير  أواًل  قم  الملح،  محلول  إلعداد 
التالية: ملح طعم )أو ملح بحر(، ماء حنفية، وعاء 

نظيف، صودا الخبز )اختياري(.
بعد ذلك قم باتباع الخطوات التالية:

1- قم بغلي كوبين من الماء على النار في قدر مغلق 

لمدة 15 دقيقة.
2- اترك الماء المغلي جانبًا لقليل من الوقت إلى أن 

يبرد لكن ال تتركه لمدة طويلة مكشوفًا.
3- أضف ثالث مالعق صغيرة من الملح إلى الماء، 
إن كنت تملك ميزانًا في البيت، فقم بوزن 4.5 غرام 
المغلي  الماء  من  مل   500 إلى  وأضفه  الملح  من 

للحصول على محلول ملحي بتركيز %0.9.
4- أضف رشة من صودا الخبز إلى الماء إن أردت.

5- حرك المكونات جيدًا إلى أن تذوب تماًما.
يبقى  أنه  إلى  الثالجة، وانتبه  السائل في  بتخزين  قم 
صالًحا فقط لفترة 24 ساعة بعد إعداده، وإذا الحظت 
أي تغييرات على درجة شفافية السائل ونقائه، تخلص 
منه فوًرا، فهذا قد يعني تلوثه بالبكتيريا أو الجراثيم.

كيف تتأكد من أن محلول الملح الذي قمت بصناعته 
معقم وامن؟ 

من المهم أثناء إعداد محلول الملح في المنزل التأكد 
من اتباع معايير وقواعد التعقيم والسالمة لمنع تسلل 
الجراثيم والبكتيريا إلى محلول الملح أثناء صناعته.

لذا، ال تستخدم إال أوعية ومالعق معقمة ومغسولة 
واألوعية  المواد  لمس  وتجنب  جيدًا،  ومجففة 
المستخدمة بيديك العاريتين، والتزم بارتداء القفازات 
الطبية في مختلف مراحل عملية إعداد محلول الملح.

استخدامات وفوائد محلول الملح:
لمحلول الملح استخدامات عديدة ومتنوعة، هذه قائمة 

بأهمها:
1- تخفيف احتقان األنف وتسييل البلغم: 

الفعالة  العالجية  الحلول  أحد  الملح  محلول  يعتبر 
من  العلوي  النصف  بأمراض  األمر  يتعلق  عندما 
الجهاز التنفسي، إذ قد يساعد ري األنف والممرات 
األعراض  تخفيف  على  الملح  بمحلول  التنفسية 
الجهاز  أمراض  بعض  ترافق  قد  التي  المزعجة 

التنفسي، مثل: الزكام، الحساسية، الجيوب األنفية.
احتقان  لتخفيف  الملح  محلول  استخدام  تستطيع 

األنف، عبر اتباع الخطوات التالية:
من  معينة  كمية  لسحب  خاصة  سرنكة  استخدم   -1

محلول الملح.
2- قم بإرجاع رأسك إلى الخلف، ثم قم بضخ السائل 

من السرنجة إلى فتح األنف بلطف.

الملح من  إلى أن يخرج محلول  الفم،  3- تنفس من 
فتحة األنف الثانية.

4- أعد الكرة مع الفتحة الثانية من األنف.
5- استمر في تعديل وضعية رأسك إلى أن تستقر في 

وضعية تمنع محلول الملح من التسرب إلى الحلق.
2- تحسين صحة الفم واألسنان:

الملح كغسول فم فعال  الممكن استعمال محلول  من 
واللثة  الفم  مشاكل  من  العديد  عالج  على  يساعد 
واألسنان، إذ قد تساعد الغرغرة بمحلول الملح لعدة 

مرات يوميًا على:
1- تخفيف ألم األسنان.
2- تخفيف تورم اللثة.
3- عالج نزيف اللثة.

4- تخفيف وعالج تقرحات الفم.
5- تحسين رائحة الفم.

ولكن يجدر بنا التنويه إلى أن استعمال محلول الملح 
بتآكل  يتسبب  قد  األسبوعين  تتجاوز  لمدة  للغرغرة 
مينا األسنان، لذا يفضل استخدامه لفترة محددة فقط.

3- تعقيم ثقب السرة أو ثقب األذن:
في حال الحصول على ثقب جديد في السرة أو األذن 
الجسم، فإن محلول  أو األنف أو أي مكان آخر في 
أي  من  الثقب  مكان  تنظيف  على  يساعد  قد  الملح 
خاليا ميتة أو أوساخ قد تسبب التهاب موضع الثقب، 
خاصة عند استخدامه دافئًا، إذ قد يعزز محلول الملح 
الدافئ من تدفق الدم إلى موضع الثقب ويسرع من 

التئامه.
4- استخدامات أخرى:

ال تقتصر فوائد واستخدامات محلول الملح على ما 
المحلول  هذا  استخدام  الممكن  من  بل  فحسب،  ذكر 

بطرق عديدة مختلفة لتحصيل فوائد أخرى، مثل:
1- تخفيف التهاب الحلق.

2- تعقيم العدسات الالصقة.

3- تعقيم الجروح وتنظيفها.
محاذير وأضرار:

صحيحة  بطريقة  الملح  محلول  استعمال  من  للتأكد 
التقيد  على  احرص  له،  محتمل  ضرر  أي  وتجنب 

باإلرشادات والنصائح التالية:
الممرات  كانت  إذا  الملح  محلول  تستخدم  ال   -1
يجب  إذ  حاد،  وبشكل  تماًما  مغلقة  لديك  التنفسية 
مراجعة الطبيب فوًرا في هذه الحالة للحصول على 

عالج مناسب اخر.
أو  الطبي  سالين  بمحلول  المفترض  من  ليس   -2
شعوًرا  يخلف  أن  منزليًا  المصنوع  الملح  محلول 
بالحرقة أو اللسعة عند تطبيقه على الجروح، لذا وإذا 
شعرت بغير ذلك، فهذا يعني وجود كمية كبيرة من 
استخدامه  عن  التوقف  ويفضل  المحلول،  في  الملح 

حااًل.
لمدة 24  منزليًا صالح  المصنوع  الملح  محلول   -3
صالح  غير  يصبح  بعدها  تصنيعه،  بعد  فقط  ساعة 

لالستخدام ويجب التخلص منه.

قد تلعب بعض األغذية والمشروبات دوًرا في حرق 
غذائية  حمية  ضمن  أدخلتها  ما  إذا  الجسم  دهون 

متوازنة مع ممارسة التمارين الرياضية.
لحرق دهون البطن والجسم، عليك القيام باتباع حمية 
غذائية مدروسة وممارسة الرياضة بانتظام، كما قد 
تساعد بعض األغذية والمشروبات على حرق دهون 

البطن والجسم. 
مشروبات لحرق دهون البطن والجسم:

إليك قائمة بأهم السوائل والمشروبات التي قد تساعد 
الوزن  خسارة  عملية  وتسريع  الدهون  حرق  على 

الزائد:
كافية  بكميات  الماء  شرب  يساعد  قد  الماء:   -1
وحرق  الوزن  خسارة  تسريع  على  يوميًا  وبانتظام 

دهون البطن والجسم، وذلك يعزى غالبًا لما يلي:
الشعور  وتعزيز  الشهية  كبح  على  الماء  يساعد  ـ 

بامتالء المعدة بين الوجبات.
تقليل كمية  الوجبات على  قبل  الماء  ـ يساعد شرب 
الوجبة،  خالل  تناولها  الممكن  من  التي  الطعام 
وبالتالي تقليل السعرات الحرارية التي تدخل الجسم 

في كل وجبة.
عدد  زيادة  على  البارد  الماء  شرب  يساعد  قد  ـ 
وضعية  في  حرقها  يتم  التي  الحرارية  السعرات 

الراحة.
تناول  يساعد  قد   : البروتينية  المشروبات   -2
المشروبات والعصائر التي تحتوي على البروتينات 

ضمن حمية غذائية متوازنة على حرق دهون البطن 
والجسم.

إذ وبسبب منسوب البروتينات العالي في هذا النوع 
من المشروبات، فإن تناولها بانتظام قد يساعد على 
كبح مشاعر الجوع وتعزيز الشعور بالشبع وبالتالي 
الممكن  من  التي  الحرارية  السعرات  من  التقليل 

تناولها.
التي  المشروبات  تناول  يساعد  قد  التفاح:  خل   -3
البطن  دهون  حرق  على  التفاح  خل  على  تحتوي 
خل  قدرة  بسبب  وذلك  الوزن،  وخسارة  والجسم 

التفاح المحتملة على:
ـ تحسين عمليات األيض في الجسم.

*كبح الشهية.
ـ منع تراكم المزيد من الدهون في البطن والكبد.

ـ تقليل سرعة إفراغ المعدة للطعام، مما قد يقلل من 
خالل  تناولها  الشخص  يستطيع  التي  الطعام  كمية 

الوجبات.
إذا كنت ترغب في إعداد مشروبات  الزنجبيل:   -4
الزنجبيل  يكون  قد  والجسم،  البطن  دهون  لحرق 
في  تضمينها  عليك  التي  األساسية  المكونات  أحد 
يساعد شاي  قد  إذ  فعاليتها،  لزيادة  المشروبات  هذه 

الزنجبيل الساخن على:
ـ تسريع عمليات حرق الدهون والسعرات الحرارية 

في الجسم.
ـ تعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول.

المشروبات  هذه  تساعدك  قد  والشاي:  القهوة   -5
والجسم,  البطن  دهون  حرق  على  المحببة  الساخنة 
الشاي األخضر غني بمجموعة من العناصر الغذائية 
ومضادات األكسدة التي قد تساعد على تعزيز حرق 
غني  أنه  كما  األيض،  عمليات  وتسريع  الدهون 
طاقة  مستويات  رفع  على  يساعد  الذي  بالكافيين 

الجسم أثناء ممارسة الرياضة.
البطن  دهون  حرق  على  يساعد  قد  األسود  الشاي 
تسريع  على  المحتملة  قدرته  بسبب  وذلك  والجسم، 
عمليات األيض وتعزيز نمو وتكاثر بكتيريا األمعاء 
المستهلكة  الحرارية  السعرات  من  والتقليل  المفيدة 

يوميًا.
تسريع  على  يساعد  قد  الذي  بالكافيين  غنية  القهوة 
عمليات األيض وتقليل كمية السعرات الحرارية التي 

يحتاجها الجسم للحصول على الطاقة.
عصائر  تناول  يساعد  قد  أخرى:  مشروبات   -6
حرق  تسريع  على  التالية  المكونات  على  تحتوي 

دهون البطن والجسم:
الدهون  عن  كبديل  استخدمه  الهند:  جوز  زيت  ـ 

والزيوت غير الصحية في طعامك ومشروباتك.
مشروبات  إلعداد  استخدمهما  والبيض:  الحليب  ـ 

بروتينية مغذية بداًل من المشروبات الغنية بالسكر.
ـ بذر الكتان واألفوكادو: استخدمهما كمصدر لأللياف 
الغذائية المفيدة التي تساعد على خسارة الوزن الزائد 

وكبح الشهية.
ـ الخيار: استخدمه لزيادة نسبة المعادن والفيتامينات 

من  نسبيًا  قليلة  كمية  مع  الصحية  مشروباتك  في 
السعرات الحرارية.

ـ الفلفل الحار: استخدمه إن استطعت في مشروباتك 
وطعامك لزيادة حرق الدهون.

نصائح أخرى لحرق دهون البطن والجسم: 
لحرق دهون البطن والجسم بشكل تدريجي وصحي، 

حاول اتباع النصائح واإلرشادات التالية:
قدر  منها  قلل  أو  التالية،  المشروبات  عن  ابتعد   -1
الطاقة،  مشروبات  الفواكه،  عصائر  اإلمكان, 

المشروبات الغازية، الكحول.
2- حاول المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا على األقل، أو 

قم بممارسة تمارين القوة.
3- احصل يوميًا على قسط كافي من النوم.

صغيرة  وجبات  لتتناول  اليومية،  وجباتك  قسم   -4
الحجم عددها أكبر خالل اليوم.

ممارسة  أثناء  صحية  بدائل  استخدام  حاول   -5
أنشطتك اليومية، مثل استخدام الدرج بدل المصعد.

6- احرص على اتباع حمية غذائية غنية بالبروتينات 
واأللياف.

7- ابتعد عن مسببات التوتر في حياتك.
8- جرب الصيام المتقطع.

أحزاب الوحدة الوطنية تشجب العدوان الرتكي عىل

 باشور كردستان وتدعو الشعب إىل االنتفاض
الوطنية  الوحدة  أحزاب  نددت  ـ  األخبار  مركز 

مناطق  عىل  الرتيك  االحتالل  بهجامت  الكردية 

االحتالل من  باشور كردستان، وأكدت أن هدف 

املمنهجة  اإلبادة  سياسة  يف  االستمرار  هو  ذلك 

الكردستاين،  الشعب  الكردي وسائر  الشعب  ضد 

خرق  هي  إمنا  الهجامت  هذه  أن  إىل  وأشارت 

للقوانني واألعراف الدولية، ودعت الشعوب الحرّة 

إىل مواصلة نضالها الدميقراطي وإبداء موقفها يف 

رفضها لهذا العدوان..
مناطق  على  التركي  االحتالل  بهجمات  تنديداً 
الدفاع  ومناطق  مخمور،  ومخيم  شنكال، 
أحزاب  أصدرت  كردستان؛  بباشور  المشروع 
الوحدة الوطنية اليوم )األحد( بياناً إلى الرأي العام 
وذلك أمام مركز حزب االتحاد الديمقراطي في 
قامشلو. وجاء نص البيان: »منذ السادس عشر 
من حزيران الجاري وفي توجه عدواني ممنهج؛ 
تقوم الدولة التركية بشن عدوان همجي براً وجواً 
استهدافها حركة  بذريعة  باشور كردستان  على 

العالم  يشهد  بينما  وقواعدها,  كردستان  حرية 
مدنية  وأماكن  وبلدات  مدن  استهدافها  بأجمعه 
آمنة في شنكال ومخمور ومناطق أخرى واسعة 
بين  كبيرة  وخسائر  ضحايا  موقعة  باشور,  من 
لمزيد  منها  علني  سعي  في  وأمالكهم  المدنيين 

سياسة  في  واالستمرار  والتوسع,  االحتالل  من 
اإلبادة الممنهجة ضد شعبنا أينما كان؛ تنفيذاً لما 
عجزت عنه ربيبتها داعش اإلرهابية, مستبيحة 
والمعايير  واألعراف  القوانين  جميع  بذلك 

الدولية«.

وتابع البيان: »إن العدوان التركي الراهن يأتي 
المنطقة  بها  تمر  وحساسة  معقدة  ظروف  في 
القضية  فيها  بلغت  مرحلة  في  وكذلك  عموماً 
تضحيات  بفعل  متقدمة  مستويات  الكردية 
ونضال شعبنا منذ عقود طويلة, وهي بعدوانها 
في عفرين وسري  تقترفه  ما  تسعى إلتمام  هذا 
مفتوحة  تعلنها حرباً  وبذلك  كانيه وكري سبي, 
ضد الكرد وقضيتهم ونضالهم التاريخي من أجل 
أنه  إلى  مشيراً  والديمقراطية,  والسالم  الحرية 
السليمانية  مدينة  ليشمل  لتوسيع عدوانه  يحضر 
من  كل  بضرب  تهديده  مع  بالتزامن  ومناطقها 
آفا  روج  في  الكردي  الصف  وحدة  في  يساهم 

كردستان«.
وأضاف البيان: »إننا في أحزاب الوحدة الوطنية 
الذي  الوقت  آفا كردستان في  الكردية في روج 
إلى  ندعو شعبنا  الفاشي,  العدوان  بهذا  فيه  نندد 
مواصلة نضاله الديمقراطي والثبات على مبادئه 
ندعو  وكذلك  الحرية,  أجل  من  النضال  في 
أجزاء  عموم  في  موقفه  وإبداء  بالتحرك  شعبنا 
الساحات  إلى  والتوجه  وخارجها  كردستان 
كما  الخطير,  العدوان  لهذا  رفضه  عن  للتعبير 
ندعو كل األحزاب والحركات والقوى السياسية 

المثقفين واإلعالميين  نخب  الكردستانية وكذلك 
هذه  فضح  على  للعمل  شعبنا  أبناء  وجميع 
الهجمات وغاياتها وتوضيح حقيقتها للرأي العام 
العالمي, كما ندعو جميع الدول العربية وشعوبها 
عموم  في  التركية  المخططات  خطورة  ألخذ 
المنطقة واستهدافها لمصالح جميع الشعوب بكل 
ونضالها  الشعوب  وحدة  أن  إلى  واالنتباه  جدية 
االحتاللية  األطماع  لوقف  حاسم  أمر  المشترك 
التركية التوسعية, وااللتفاف حول موقف جامعة 
الرافضة  الخليج  دول  وبعض  العربية  الدول 
على  والعمل  التركية,  وللسياسات  العدوان  لهذا 
ترجمة هذا الموقف المسؤول إلى نشاط واقعي 
في المنابر الدولية, كما ندعو كذلك حلف الناتو 
ومعداته  بسالحه  هجماتها   تركيا  تنفذ  الذي 
العالمية واألممية  ورعايته وكذلك عموم القوى 
واالتحاد األوروبي للعمل على وضع حد للعربدة 
المبررة  غير  واعتداءاتها  المنطقة  في  التركية 
ولجم  كردستان,  باشور  في  وأهلنا  شعبنا  على 
شراسة عدوانها وتدخالتها في سوريا والعراق 
وتحميلها  األوسط  الشرق  منطقة  وعموم  وليبيا 
على  ستترتب  التي  الوخيمة  النتائج  مسؤولية 

سياسات وأطماع أنقرة وطغمتها الحاكمة«.

الدوام،  كوباني  جامعة  استأنفت  ـ  األخبار  مركز 
بعد مرور  الدراسة  استكمال  الطلبة من  ليتمكن 
إطار  في  وذلك  إغالقها؛  من  أشهر  ثالثة 
اإلجراءات االحترازية التي جرى اتخاذها للحد 

من انتشار فيروس كورونا المستجد. 
الحادي  )األحد(  اليوم  صباح  الجامعة  وبدأت 
والعشرين من شهر حزيران؛ باستقبال الطلبة، 
وجاء قرار استئناف الدوام بعد عقد اجتماع بين 
منسقية الجامعات لشمال وشرق سوريا وجامعة 
بعد  الجامعة  افتتاح  قرار  فيه  اتُخذ  كوباني، 

انخفاض خطر الفيروس في المنطقة.
وأثناء اإلغالق، واصلت الجامعة إعطاء الدروس 
مواقع  طريق  عن  االنترنت  شبكة  عبر  للطلبة 
التواصل االجتماعي. لكن؛ هذه الطريقة لم تثبت 
فاعليتها ألسباب عدة من أبرزها ضعف خدمات 
اإلنترنت في المنطقة، وابتعاد الطلبة عن الدوام 
األجواء  عن  الطلبة  بابتعاد  يتسبب  ما  الرسمي 
مع  وبخاصة  المعلومات،  الستيعاب  المناسبة 
الطلبة كما يحدث  بين  فيما  العام  التفاعل  غياب 

في الصفوف ضمن الجامعة. 

197 طالب وطالبة،  حالياً  الجامعة  في  ويداوم 
عليهم  يشرف  وطالبة،  طالب   400 أصل  من 
والتي  اآلداب  كلية  التالية:  لألقسام  معلماً   20
التي  العلوم  وكلية  الكردي،  األدب  فرع  تضم 
الرياضيات،  الكيمياء،  )الفيزياء،  أقسام  تضم 
الذي  الطبي  المخبر  قسم  إلى  إضافة  والعلوم(، 

افتتح خالل العام الدراسي الحالي.
سيجرون  أنهم  الجامعة  إدارة  وأوضحت 
في  الجامعة  لطلبة  األول  الفصل  امتحانات 

الخامس  من شهر تموز القادم.

عودة اإليزيديين إىل ديارهم .. الرد األقوى 

إلفشال هجمات تركيا

بعد ثالثة أشهر من االنقطاع.. جامعة كوباين 

تستأنف دوامها

السييس: »تدخلنا يف ليبيا مشروع لتأمين حدودنا الغربية«

استقبال  لجنة  باسم  الناطق  قال  ـ  األخبار  مركز 
العائدين في مجلس شنكال إن عودة اإليزيديين 
األقوى  الفعل  ردة  هي  شنكال  في  منازلهم  إلى 
حركة  أن  منوًها  وإفشالها،  تركيا  هجمات  أمام 
مخيمات  من  يومي  وبشكل  مستمرة  العودة 

باشور كردستان.
وبعد 6 سنوات من النزوح، قررت المئات من 
ديارها في شنكال،  إلى  العودة  اإليزيدية  األسر 
المتكررة  التركية  الهجمات  من  الرغم  على 
ترى  فيما  أرضهم،  وإبعادهم عن  لمنع عودتهم 
العديد من التنظيمات اإليزيدية أن تركيا تريد أن 

تحقق ما عجز داعش عن تنفيذه في إبعادهم عن 
أرضهم ومحاربة ثقافتهم وتاريخهم.

استقبال  لجنة  باسم  الناطق  قال  الصدد  وبهذا 
العائدين في مجلس اإلدارة الذاتية لشنكال عيدو 
شكر لوكالة أنباء هاوار بأن أكثر من 300 أسرة 
عادت خالل األسبوع المنصرم إلى منازلها في 

قضاء شنكال.
منازلها  إلى  األسر  وصول  »فور  أيضاً  وذكر 
تقوم اللجنة بتوفير المستلزمات الضرورية لها، 
في  وتساعدها  والكهرباء  الماء  لها  تؤمن  حيث 

تنظيف المنازل وتأهليها من جديد«.
حزيران   15 بتاريخ  شنكال  قضاء  تعرض 
االحتالل  طائرات  قبل  من  لقصف  الجاري 
التركي، واستهدف مناطق في القضاء بأكثر من 

30 غارة جوية.
 وأضاف عيدو شكر إن تركيا تسير على خطا 
بحق  المجازر  وترتكب  العثمانيين،  أجدادها 
اإليزيديين، منوًها أن جميع الحجج التركية التي 
صحيحة،  غير  لشنكال  استهدافها  بها  تشرعن 
فقوات مقاومة شنكال هي التي تدافع عن شنكال 

اآلن،  لكنها )تركيا( تخاف من إرادة اإليزيديين 
وتنظيمهم وتريد محو تاريخهم وثقافتهم.

الفعل  ردة  هي  العودة  أن  إلى  عيدو  وأشار 

األقوى أمام الهجمات التركية، ودعا اإليزيديين 
إلى العودة إلى ديارهم في شنكال، وإعمارها من 

جديد.

مركز  األخبارـ  ردود فعل عربية ودولية خرجت 
عبد  المصري  الرئيس  تصريحات  على  رداً 

الفتاح السيسي بشأن الوضع المتأزم في ليبيا.
وحدات  تفقده  لدى  جاءت  السيسي  تصريحات 
مع  الحدود  قرب  جوية  قاعدة  في  عسكرية 
ستكون  التدخل  هذا  أهداف  أن  فيها  وقال  ليبيا، 
األمن  واستعادة  لمصر،  الغربية  الحدود  تأمين 
واالستقرار في ليبيا، وإطالق تسوية سياسية بين 
الليبيين. وأشار السيسي إلى أن أي تدخل مباشر 
في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية سواء في إطار 
حق الدفاع عن النفس، أو بناًء على سلطة مجلس 

النواب الليبي.

أمن  إن  السعودية  قالت  متصل  فعل  رد  وفي 
واألمة  المملكة  أمن  من  يتجزأ  ال  جزء  مصر 
عن  الدفاع  في  الحق  »لمصر  مضيفة  العربية، 
حدودها الغربية من اإلرهاب«. أعلنت الخارجية 
حقها  في  مصر  مع  الكامل  وقوفها  السعودية 

المشروع بالدفاع عن حدودها و شعبها، وأكدت 
الخارجية غير  للتدخالت  على أهمية وضع حد 

الشرعية التي تغذي اإلرهاب.
اإلمارات العربية المتحدة أعربت من جانبها عن 
تأييدها لما ورد في كلمة الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي بخصوص ليبيا، وأعلنت وزارة 
مصر  مع  وقوفها  الدولي  والتعاون  الخارجية 
أمنها  لحماية  إجراءات  من  تتخذه  ما  كل  في 

واستقرارها.
جهود  أهمية  اإلماراتية  الخارجية  وأبرزت 
شاملة،  سياسية  تسوية  إلى  للتوصل  مصر، 

القرارات  مع  المتسقة  القاهرة  مبادرة  خاصة 
الدولية.

في  أعلنتها مصر  التي  القاهرة،  مبادرة  وتنص 
وقت سابق من يونيو الجاري، على وقف إطالق 
النار، وحل األزمة من خالل المسارات السياسية 
العادل  التمثيل  وضمان  واالقتصادية،  واألمنية 

لألقاليم الثالثة في مجلس رئاسي منتخب.
أما مملكة البحرين فقد أعربت عن تقديرها لتأكيد 
حدودها،  وتأمين  حماية  مصر  عزَم  السيسي 
الميليشيات  تهديدات  من  االستراتيجي،  بعمقها 
الموقف  واعتبرت  والمرتزقة.  اإلرهابية 

المصري رسالة واضحة لكل من ينوي المساس 
بأمن مصر واألمن القومي العربي.

المتحدة  الواليات  دعمت  الموضوع  ذات  في 
وقف إطالق النار عند خط المواجهة في سرت 
تساند  إنها  وقالت  التصعيد،  لتجنب  والجفرة 
جهود االتفاق على صيغة الستعادة إنتاج النفط، 
جهود  إلى  مشيرة  االقتصاد.  تعافي  يخدم  بما 

مصر الحثيثة
للمفاوضات  والعودة  النار  إطالق  وقف  في 
الذي  العسكري  التصعيد  من  والحد  السياسية، 

يزيد من تعقيد األزمة.
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محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

اختت�ام النشاط الريايض بقامشلو بتكريم الفائزين بالمراكز األولى

مورين كونولي تصنع اجملد يف التنس 
خالل أربعة أعوام فقط

الكرة النسائية تتجه لتعديل نظام املسابقات باجلزائر

حقيبة روناهي الرياضية

من االنعزال والذعر أّسست 
شركتها اخلاصة!!!

تسعى جاهدًة لصقل مواهبها وحتقيق 
حلم والدها الشهيد..

التنس  لالعبة  الرياضية  المسيرة  استمرت 
أعوام   4 كونولي،  مورين  الراحلة  األمريكية 
فقط في بداية خمسينيات القرن الماضي، لكنها 
في  كبيرة  بصمة  لترك  كافية  كانت  ذلك  رغم 

عالم اللعبة.
 165 طولها  البالغ  كونولي  مورين  واشتهرت 
الفطرية،  وقوتها  الهجومي  بأدائها  سنتيمتراً 
غرار  على  مو«  »ليتل  لقب  عليها  وأطلق 
البارجة الحربية األمريكية ميزوري التي كانت 

تعرف وقتها باسم »بيغ مو«.
الشهرة،  إلى  بقوة  طريقها  كونولي  وشقت 
بلقب  بفوزها  المشهد  على  نفسها  وفرضت 
المفتوحة في 1951 عندما كان  بطولة أمريكا 
عمرها 16 عاماً و11 شهراً و19 يوماً، وكانت 
وقتها أصغر من فاز بلقب البطولة، ثم كررت 

اإلنجاز في العامين التاليين.
اشتهرت  التي  كونولي  مورين  وأضافت 
والتي  الخلفي،  الخط  من  القوية  بضرباتها 
كانت تكره الهزيمة، لقب بطولة ويمبلدون إلى 
ترسخ  أن  قبل   ،1952 في  جوائزها  مجموعة 

مكانها بين أعظم نجوم اللعبة في العام التالي.
وبعد انفصالها عن مدربتها إيلينور تينانت، للعمل 
مع هاري هوبمان قائد المنتخب األسترالي في 
كأس ديفيز للرجال، أصبحت كونولي أول امرأة 
تفوز بألقاب جميع البطوالت األربع الكبرى في 
األسترالية  فقط  حققته  إنجاز  وهو  واحد،  عام 

مارجريت كورت واأللمانية شتيفي جراف. 
نهاية ُمبكرة 

لكن رغم كل هذا التألق، كانت مورين كونولي 
تدرك الجوانب السلبية لمسيرتها مع التنس التي 
سرعان ما توقفت وهي في قمة العطاء والتميز 
بطولتي  بلقبي  احتفظت  أن  بعد   ،1954 في 
تحولها  بعد  المفتوحة وويمبلدون، وذلك  فرنسا 

إلى شغف آخر هو ركوب الخيل.
بوي،  ميري  كولونيل  الفرس  ركوبها  وخالل 
الذي أهدته إليها مدينة سان دييجو مسقط رأسها، 
صدمتها شاحنة وأصيبت بكسور في العظام إلى 

جانب تهتك في األوعية الدموية للساق اليمنى.
لم  فإنها  الكثيرة،  األطباء  محاوالت  ورغم 
تستعيد كامل قوتها ولياقتها واعتزلت التنس بعد 

حصولها على 12 لقباً كبيراً.
الصحفيين  ألحد  مرة  ذات  قولها  عنها  ونقل 
التنس  التنس..  »ليست لدي ذكريات جميلة مع 
إذا كرست كل حياتك له.  يمكن أن يكون ثقيالً 
في  بالمرارة  تشعر  يجعلك  أن  يمكن  هذا  ألن 
حالة لم يكن لديك شيء تفكر فيه سوى التدريب 

وخوض المباريات«.
لكني  عظيمة  لعبة  »التنس  الراحلة  وأضافت 
حياة  عشت  شيء.  على  نادمة  غير  أتركها 
بالكثيرين..  والتقيت  كثيرا  وسافرت  األبطال 
اآلن أنا أتوق إلى حياة هادئة. حياة أسرية. وأنا 

سعيدة«.
نورمان  الرياضي  كونولي،  مورين  وتزوجت 
برينكر الذي كان عضواً في منتخب الفروسية 
األمريكي في أولمبياد 1952، وأنجبت طفلتين.
حياة  انتهت  الرياضية،  مسيرتها  مثل  وتماماً 
كان عمرها 34  عندما  مبكراً  كونولي  مورين 
عاماً في 1969، عندما توفيت بعد صراع مع 
اإلصابة  اكتشاف  من  سنوات   3 بعد  السرطان 

بالمرض.

باالتحاد  النسائية،  القدم  كرة  لجنة  باشرت 
مدار  على  اجتماعاتها،  القدم  لكرة  الجزائري 
المشاريع،  بعض  لدراسة  الماضي،  األسبوع 
خالل  للمنافسة  جديد  نظام  العتماد  تحسباً 

الموسم المقبل.

موقعه  عبر  بيان  في  الجزائري  االتحاد  وقال 
كرة  لجنة  رئيسة  طلب  على  »بناًء  الرسمي: 
سلسلة  عقد  تم  فرتول،  راضية  النسائية،  القدم 
تم  حيث  الماضي،  األسبوع  االجتماعات  من 
دراسة 3 مشاريع مقدمة من قبل ذات اللجنة«.

تنظيم  إعادة  مشروع  الهيئة  »ناقشت  وأضاف 
بطولة اإلناث تحت 17 سنة )بطولة جهوية(، 
مشروع إعادة تنظيم البطولة الوطنية للسيدات 
األحكام  مشروع  سنة،   19 تحت  واإلناث 
التنظيمية المتعلقة بمنافسات كرة القدم النسائية 

لموسم 2021/2020«.

إلى  المشاريع  هذه  تقديم  »سيتم  البيان  وختم 
القادم  االجتماع  خالل  الفيدرالي  المكتب 

للمراجعة النهائية والموافقة عليها«.

منبج  ملعب  أرضية  على  االثنين  غداً  يتقابل  ـ 
البلدي فريق الجزيرة من منبج و فريق الوحدة 
وصيف بطولة الشهيد أحمد أيوب من كوباني، 
األقاليم  بين  المباريات  عودة  إطار  ضمن 

والمناطق في شمال وشرق سوريا.
ـ بتوجيه من االتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة 
مشحن  تل  آذار  لبطولة  المنظمة  اللجنة  قررت 
2020إنهاء الدوري لهذا الموسم بسبب تأجيله 
لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا والدوري يقام 
إقليم  في  كبيرة  بجماهيرية  ويتمتع  سنوات  منذ 
من  برعاية  الدوري  كان  العام  وهذا  الجزيرة 

حزب سوريا المستقبل.
العمال  فريقي  تقابل  الودية  المباريات  ضمن  ـ 
بكوباني،  كولة  ملعب  أرضية  على  ونسرين 

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.
واالتحاد  والرياضة  الشباب  هيئة  تعلن  ـ 
دورة  تسجيل  بدء  عن  الفرات  بإقليم  الرياضي 
تدريبية لمدربين كرة القدم، وفق الشروط التالية:

1- أن يجيد القراءة والكتابة.
2- أن يكون عمره تجاوز 18 عاماً.

فعلى الراغبين بالتحاق بالدورة تسجيل أسمائهم 
في مكتب كرة القدم بكوباني من2020/6/20، 

ولغاية 2020/7/1.
علماً ستكون عبر محاضرين مختصين في هذا 

المجال.

روناهي / قامشلو

بهذه  الفائزات  أسماء  عن   Cartier كشفت 
هي  عربية،  امرأة  بينهّن  ومن  المبادرة، 
التي عاشت حالة  الدين،  نادية جمال  المصرية 

من االنعزال والذعر بعد والدة طفلها مباشرة.
 تعتبر الحالة التي عاشتها نادية شائعة جداً وال 
األمهات  تعيشها  بل  فقط،  مصر  على  تقتصر 
الجدد في شتى أنحاء العالم، لهذا السبب تحتاج 
األمهات بعد الوالدة األولى الكثير من الدعم كي 
يتعافين من آثار الوالدة ويتعلمن كيفيات العناية 
الجسدي  التحّول  هذا  أن  وأن  السيما  بالطفل، 
مع  يترافق  الهائل  والذهني  والعاطفي  والنفسي 
أسئلة مؤرقّة ونوع من العزلة، ما قد يكون له 
عواقب سلبية جدّية؛ حيث أن نحو 20 بالمئة من 
األمهات الجدد يعانين من اكتئاب ما بعد أو قبل 
تحّمل  في  قدرتهن  على  سلباً  يؤثر  ما  الوالدة، 

مسؤوليات األمومة.

ضامن راحة البال لألمهات

كانت نادية تعمل كمديرة للعالمة التجارية لدى 
في  أماً  تصبح  أن  قبل   )P&G( آند جي‘  ’بي 
كون  ورغم  عمرها.  من  والعشرين  الرابعة 
للنساء  بالنسبة  األولى  للوالدة  شائعاً  العمر  هذا 
كّن  صديقاتها  معظم  أن  غير  المصريات، 
يركزن على عملهن ولم يكّن قد أصبحن أمهات 
بعد، ما جعلها تشعر بأنها وحدها دون دعم من 
قريناتها، كما تفاجأت بعدم وجود أي مجموعات 
سواًء على اإلنترنت أو في الواقع لدعم األمهات 

الجدد، فقّررت اإلمساك بزمام المبادرة.

»راحة بايل«

والدة  من  قصيرة  فترة  بعد  دفعها  ما  هو  وهذا 
ابنها إلى تأسيس شركتها المتمحورة حول هذه 
الفكرة في 2014، وتسميتها بـ »راحة بالي«، 
’فيسبوك‘  على  مجموعة  بتأسيس  بدأت  حيث 
أطباء  من  المتخصصين  مختلف  إليها  دعت 
نفسيين ومتخصصين في التغذية وطب األطفال 
إطار  في  تندرج  أسئلة  على  اإلجابة  بهدف 
خاص  هاشتاغ  وسم  منها  كل  يحمل  مواضيع 
به. على سبيل المثال، قد تسأل إحداهن »طفلي 
فعله؟«،  بي  يجدر  الذي  ما  بالحّمة،  مصاب 
فيندرج هذا السؤال تحت وسم #طبيب _األطفال 
اإلجابة  على  لتحصل   ،)pediatrician#(
هذه  في  المساهمين  عدد  وصل  وقد  مباشرةً. 
وأكثر  متخصص   100 من  أكثر  إلى  المنصة 

من 3000 أم خالل شهر واحد على انطالقها.
النساء  عدد  وصل   ،2020 مطلع  ومع 
أكثر  إلى  بالي«  »راحة  بخدمات  المشتركات 

المالي  الدعم  بما يشمل خدمات  ألف  من 150 
بأن  علماً  واالجتماعي،  والذهني  والجسدي 
الموقع يتيح بطاقة خصومات تضمن تخفيضات 
مثل  الرّضع  مستلزمات  أهم  أسعار  على 
المالبس والحفاضات والرعاية الصحية، والتي 
العادية.  الحالة  في  األسعار  مرتفعة  تكون  قد 
برامج  الشركة  تتيح  الجسدي،  للدعم  وبالنسبة 
للياقة والتغذية ضمن منشآتها الثالث الواقعة في 
القاهرة، كما أن المجتمع اإللكتروني لـ »راحة 
بالي« يوفر كل المعلومات القيّمة لدعم األمهات 

الجدّد على أداء مسؤولياتهن بكل ثقة ودراية.

طاقم مؤلف بأكمله من النساء

بعد أن كان تركيز »راحة بالي« متمحوراً حول 
المراحل  خالل  الميسورات  األمهات  تخديم 
الشركة  استحوذت  فقد  انطالقها،  على  األولى 
بتخديم  وبدأت  حامل‘  ’أنا  منصة  على  مؤخراً 
الحوامل واألمهات من الشرائح األفقر. وفضالً 
محاور  أحد  في  المشتركات  عدد  وصول  عن 
خدمات األربعة إلى نحو 150 ألف من النساء 
من  بأكمله  مؤلف  الشركة  طاقم  فإن  حالياً، 
التي  مصر  في  معتاد  غير  أمر  وهو  النساء، 
يصعب فيها العثور على نساء يعملن كمحاسبات 

أو متخصصات في الشؤون التقنية.
تحرص ياسمينة على تعريف متابعاتها على كّل 
جديد تقدّمه العالمات الرائدة، فتلتقي مسؤولين 
بارزين فيها، وقد تحدثت إلى ماتيلد لوران في 
La Panthere من  مقابلة حصرية عن عطر 
Cartier. وتسلّط الدار الضوء دائماً على أهميّة 
فقد سبق وأن اختارت كارتييه  العربية،  المرأة 
دو  بانتير  لحملة  جديدة  سفيرة  ياسمين صبري 
كارتييه بحسب ما نشرته »وكالة أخبار المرأة«.

من  الهدف  بأن  بروجيستا  الطفلة  بينت 
للعالم هو  الفنية وإيصالها  ممارستها لمواهبها 
تبذل  أنها  مؤكدةً  الشهيد,  والدها  حلم  تحقيق 
مع  بالتزامن  مواهبها  لصقل  جهدها  قصارى 
أرادها  كما  محامية  لتصبح  دراستها  متابعة 

والدها.

من  جيجان  بدرخان  بروجيستا  الطفلة  أطلقت 
الفن،  طريق  في  لنفسها  العنان  كوباني  مدينة 
من خالل غنائها وعزفها على آلة »الطنبور«, 
إليصال  وحبها  المرهف  إحساسها  دامجةً 

صوتها وموهبتها للعالم.

القت التشجيع من والدها

بدأت بروجيستا ممارسة هوياتها منذ الصغر, 
تسعى  أنها  إذ  والدها,  من  التشجيع  والقت 
التدريب  خالل  من  مواهبها  لصقل  جاهدةً 

المستمر لتحقيق حلم والدها الشهيد.
موهبتها  اكتشفت  أنها  بروجيستا  وأشارت 
التاسعة,  سن  في  وهي  والغناء  العزف  في 
التي  فعاليات  في  األولى  للمرة  شاركت  وقد 
أقيمت في المدرسة من خالل تقديمها لعدد من 
األغاني, وأما مشاركتها الثانية كان في مجال 

العزف.
لألطفال  مهرجان  بروجيستا ضمن  وشاركت 
أقيم في المركز الثقافي في مدينة كوباني عام 
2019م، وقدمت فقرة فنية مع رفاقها تضمنت 

العزف والغناء.
األطفال,  مهرجان  ضمن  مشاركتها  وعن 
 :JIN NEWS لوكالة  بروجيستا  نوهت 
»شعرت بالخوف والخجل، ألنها كانت المرة 
وأمام  المسرح  خشبة  على  أقف  التي  األولى 
الحالة وامتلكت  الحضور, لكنني اجتزت هذه 

الجرأة والشجاعة أكثر فيما بعد«.
العمر  البالغة من  الطفلة بروجيستا  ترعرعت 
وهي  وطنية,  عائلة  كنف  ضمن  عاماً  الـ13 
أخت لثالث أشقاء يصغرونها سناً, وهي اآلن 

في المرحلة األولى اإلعدادية.

»لكل فنان أسلوبه وطريقته«

وتابعت بروجيستا حديثها قائلةً: »الفنان عندما 
يغني أو يعزف يعبر عما يختلجه من أحاسيس 
تترك  الصادقة  األحاسيس  وهذه  وعواطف, 
لقدرتها  السامعين  كل  آذان  في  كبيراً  انطباعاً 
فنان  ولكل  ومالمستها,  لألعماق  الوصول 

فكرته,  إيصال  في  الخاصة  وطريقته  أسلوبه 
وكل أغنية لها مضمونها التي تعبر عن حالة 

معينة«.
بشكل  »أستمع  بالقول:  بروجيستا  وبينت 
متواصل لعدد من اآلالت الموسيقية »البيانو، 
الطنبور«  آللة  باإلضافة  الكمان،  الغيتار، 
األغاني  لجميع  وأمارسها, وأسمع  أتقنها  التي 
والموسيقى الكردية التراثية القديمة والعالمية، 
وتأثرت  أكبر،  بشكل  مواهبي  أنمي  حتى 
الذي  وهو  كثيراً،  وفنه  صوفي  رشيد  بالفنان 
عليها،  وأشرف  مواهبي  على  يدربني  كان 
تجذبني  ألنها  دائماً  ألغانيه  االستماع  وأحب 

في مضمونها وشكلها الفني«.
لترسيخ  التدريبات  من  عدد  بروجيستا  وتلقت 
تطوير  في  ساعدها  وهذا  وتنميتها،  مواهبها 
ذاتها بشكل أوسع، وانضمت للتدريب في بداية 
بروز مواهبها لمدة ثالثة أشهر على يد مختص 
بتدريب  التحقت  وفيما  الموسيقا،  مجال  في 
أيضاً،  أشهر  لثالثة  رشيد صوفي  الفنان  لدى 
وأشرف  أشهر  ثمانية  لمدة  ذلك  بعد  وتدربت 
الفنان أحمد دالي، ثم ذهبت إلى  على تدريبها 
لدى  تدريبها  لتواصل  والفن  الثقافة  مركز 

مدربتها استريفان لمدة عام.

تسعى ملواصلة وصية والدها..

وعن سبب توقفها عن الغناء والعزف, أردفت 
ممارسة  عن  »ابتعدت  قائلةً:  بروجيستا 
استشهاد والدي,  بعد  الزمن  فترة من  مواهبي 
فغيابه عني أثّر بشكل كبير على حياتي, لكنني 
عندما أتذكر وصيته بإتمام ممارستي لهواياتي 
اآلالم  لمواجهة  وإرادتي  قواي  استجمع  فأنني 
يتمناه  كان  ما  لمواصلة  قوة  إلى  وتحويلها 

والدي«.
وقالت بروجيستا:« ساندتني والدتي وشجعتني 
ملهمتي  وكانت  المرحلة  تلك  تخطي  على 
ومصدر قوتي وعزيمتي, حتى قررت العودة 
واالستمرار  مواهبي  لممارسة  أخرى  مرة 
على  أصعد  كنت  وعندما  تدريباتي,  بتلقي 
والدي  بأن  إحساس  يراودني  كان  المسرح 
جالس مع الحضور ويستمع إلي ويفتخر بي«.
خان  بدر   « بروجيستا  الطفلة  والد  واستشهد 
في  2018م  حزيران   28 بتاريخ  جيجان« 

الرقة.

إطالق العنان ملواهبهم

مواهبها  ممارسة  بين  وقتها  تنظيم  وحول 
»كنت  بالقول:  بروجيستا  تطرقت  وتعليمها, 
وقتي  تنظيم  في  صعوبة  البداية  في  أواجه 
مع  لكن  ودراستي,  هواياتي  ممارسة  بين 
وحددت  ذلك  تنظيم  من  تمكنت  الوقت  مرور 
للتدريب لمدة ساعة أو ساعتين في اليوم  وقتاً 

لهواياتي, وعدم إهمال واجباتي الدراسية«.
بروجيستا:  نوهت  وطموحاتها  أحالمها  وعن 
أدرس  أن  والدي  حلم  أحقق  بأن  »أطمح 
المحاماة, وأستمر في تطوير مواهبي ونفسي, 
وأدرب صوتي بشكل مستمر ألتمكن من أداء 

اللون التراثي األصيل«.
كافة  حديثها  ختام  في  بروجيستا  ودعت 
أن  فنية  ومواهب  ميول  لديهم  الذين  األطفال 
والتغلب  كبتها  وعدم  لمواهبهم  العنان  يطلقوا 
التي تعيق طريقهم، وتحقيق  على الصعوبات 

طموحاتهم وآمالهم.

الشباب  دور  تنظيم  بهدف  ـ  قامشلو   / روناهي 
في المجتمع واستذكار الشهداء بشكٍل دائم نظمت 
الشابة  المرأة  واتحاد  السورية  الثورية  الشبيبة 
نشاطاً رياضياً تحت شعار “بروح مقاومة األول 
ونظم  العزلة  واكسر  الفاشية  من حزيران حطم 
آفيستا  الشهيدة  وباسم  الثورية”  الشعوب  َحرب 
رياضي  نشاط  ماوا.  باران  والشهيد  سيرت 

بمدينة قامشلو.
األلعاب  لمختلف  بطوالت  تضمن  النشاط 
لكال  الكاراتيه  ولعبة  والطائرة  القدم  لكرة  وهي 

واحتضن  فقط،  للشابات  السلة  ولكرة  الجنسين، 
آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  ملعبي  الفعاليات 

والشهيد هيثم كجو بقامشلو.
في لعبة كرة السلة للشابات والتي أقيمت منافساتها 
ضمن استاد شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو 
روناهي  وهي  فرق  ثالثة  البطولة  في  شارك 
وآفدار وروج آفا، ونالت شابات روناهي اللقب 
آفا  روج  على  النهائية  المباراة  في  فوزهن  بعد 

بنتيجة 28 مقابل 13 نقطة.
اللقب فريق  نال  للشباب  الطائرة  لعبة كرة  وفي 

النهائية على  المباراة  تغلبه في  الشهيد دليل بعد 
فريق الشهيد شباب بشوطين مقابل شوط واحد، 
ضمن استاد شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو.
كما شارك العديد من الفرق في بطولة الكاراتيه 
شيخموس  وريزان  عمر  أحمد  المدربين  بقيادة 
من  عشر  الثاني  شهداء  استاد  ضمن  وفرحان 

آذار بقامشلو. 
في  شارك  فقد  للرجال  القدم  كرة  لعبة  في  أما 
وأقيمت  قامشلو  أحياء  باسم  فريقاً   16 البطولة 
المنافسات على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو 
غربية  جوانن  فريق  اللقب  وأحرز  بقامشلو، 
بهدفين  جرنك  جوانن  على  تغلبهم  بعد  اللقب 

مقابل هدف واحد.
فيها  شارك  فقد  القدم  لكرة  الشابات  بطولة  أما 
أربعة فرق وهي قامشلو وقامشلو ب ـ الطريق ـ 
العنترية، ووصل للمباراة النهائية كالً من فريقي 
شابات قامشلو وقامشلو ب، وانتهت بفوز فريق 
واحد، على  مقابل هدف  أهداف  بخمسة  قامشلو 

أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو.
وفي الختام وبحضور جماهيري من كال الجنسين 
تم تكريم الفرق الفائزة بالمراكز األولى بدروع 
في  لمشاركتهم  وشكر  تقدير  وشهادات  تذكارية 
النشاطات  إحدى  من  يأتي  الذي  النشاط  هذا 
الرياضية للشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة 

الشابة.

»سنتغلب على العنف ضّد املرأة بنشر الوعي«
يجب  بأنه  العدالة  مجال  في  المعنيات  أكدت 
نشر  خالل  من  األسري  العنف  على  التغلب 
عبر  أو  المدارس  في  ذلك  كان  سواًء  الوعي، 
خالل  ومن  االجتماعي  التواصل  وسائل 

المنظمات التي تحافظ على حقوق اإلنسان.
وشرق  شمال  في  المفروض  الحظر  نتيجة 
سوريا، كإجراء احترازي اتخذته اإلدارة الذاتية 
مثل معظم دول العالم لمنع تفشي الفايروس فيها 
من منتصف الشهر الثالث لغاية الشهر الخامس,  
تعرض األهالي بشكل عام للضغوطات النفسية، 
وخاصةً النساء حيث كثرت حاالت العنف ضد 
المرأة خالل فترة الحظر، باإلضافة إلى بعض 
أو  األب  من  سواء  عليها  النفسية  الضغوطات 

األخ أو الزوج.
وفي سياق هذا الموضوع أظهرت المعنيات في 
مجال العدالة للمكتب اإلعالمي لمجلس العدالة 
خاصة  العدالة  مراكز  دور  الجزيرة  بإقليم 
الحظر  فترة  ظل  في  المرأة  بشؤون  المعنية 
العائقة  هذه  لتجاوز  الوعي  نشر  وضرورة 

المجتمعية من جذورها. 
وضحت العضوة في لجنة االدعاء والتحقيق في 

قامشلو »ناديا عبد هللا« أن الدوافع االجتماعية 
مستوى  باختالف  تختلف  العنف  إلى  المؤدية 
وباختالف  الخارجي،  بالمحيط  األسرة  تأثر 
شكل األعمال والتقاليد واألعراف، حيث تكون 
درجة العنف إما كبيرة أو صغيرة ويقاس ذلك 
بمدى انتشار صور الدوافع االجتماعية المؤدية 
للعنف المنزلي  إضافةً إلى أن التنشئة الخاطئة 
العوامل  من  تعد  كالهما  أو  الوالدين  ألحد 
الرئيسية للعنف األسري، فضالً عن فقدان لغة 
أفراد األسرة، وضعف  بين  التواصل والحوار 
حول  المستمرة  والنزاعات  األسرية  الروابط 

أساليب تربية األطفال.
كما قالت ناديا بأن الوضع االقتصادي المتدهور 
الناتج عن األزمة االقتصادية  في حياة األسرة 
وسوء األوضاع المعيشية من األسباب األساسية 
لوقوع العنف المنزلي ضد المرأة، وذلك نتيجة 
لظهور مشاعر الخيبة وارتفاع مستويات التوتر 
بسبب حالة الفقر التي تعيشها األسرة تؤدي إلى 
ارتفاع عدد حاالت العنف أثناء الحجر الصحي.
اللواتي  النساء  تمنع  والتقاليد  العادات  أن  كما 
تعرضن للعنف من تقديم الشكاوى على الجاني، 

وذلك بحسب ما صرحت به ناديا.

استمرارية عمل لجان االدعاء 
والتحقيق

لم  والتحقيق  االدعاء  لجان  أن  ناديا  وأشارت 
تتوقف عن عملها, في استقبال الشكاوى خالل 
االدعاء  لجان  إلى  قائلةً: »وردت  الحظر  فترة 
التي  العنف  حاالت  الجزيرة  في  والتحقيق 
المرأة أصبحت  المرأة، حيث أن  لها  تعرضت 
حقها,  يُهدر  أن  تقبل  تعد  ولم  لحقوقها  مدركة 
واألحكام  المبادئ  وعرفت حقوقها عن طريق 
منذ عام  2014 في إقليم الجزيرة، فقد وردت 
  / إلى لجان االدعاء والتحقيق في الجزيرة  /46

شكوى  )ضرب وإيذاء(«.

التغلب عىل العنف األرسي من خالل 
نرش الوعي

في السياق ذاته أكدت الرئيسة المشتركة لديوان 

العدالة في قامشلو »مهاباد محمد« ، بأن للعنف 
النفسي  الصعيد  على  جداً  سلبية  آثار  األسري 
والجسدي واالجتماعي، إضافةً لتأثيره سلباً على 
األطفال داخل األسرة، حيث يؤثر على تكوين 

شخصياتهم، ويجعلهم انعزاليين وانطوائيين.
النسائية  المنظمات  أن  إلى  وأشارت »مهاباد« 
الذاتية  والمؤسسات المعنية بالمرأة في اإلدارة 
من  للتقليل  كبير  دور  لها  كان  الديمقراطية، 

حاالت العنف خالل فترة الحظر الصحي.

المشتركة  الرئيسة  أشارت  حديثها  نهاية  وفي 
التغلب  يجب  بأنه  محمد  مهاباد  العدالة  لديوان 
الوعي،  نشر  خالل  من  األسري  العنف  على 
وسائل  عبر  أو  المدارس  في  ذلك  كان  سواًء 
التواصل االجتماعي ومن خالل المنظمات التي 
تحافظ على حقوق اإلنسان، وقالت: »أن انتشار 
وباء كورونا كشف عن طبيعة بعض العالقات 
الهشة القائمة على عقود زواج وأوراق مصدقة 
خالل  تنكسر  هش  طابع  وذات  المحاكم  من 

األزمات«. 
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محرر الصفحة - رفيق ابراهيم

عايد الضيف: »قانون قيصر يهدف جلرِّ حكومة 
دمشق للجلوس إىل طاولة املفاوضات«

أمحد الدرزي: تركيا تهدد األمن واالستقرار يف 
املنطقة العربية بأكملها

حزب  في  العامة  العالقات  مكتب  أشار عضو 
قانون  بأن  الضيف  عايد  المستقبل  سوريا 
»قيصر« يهدف إلى دفع الحكومة السورية إلى 
إلى  والجلوس  األممي )2254(  القرار  تطبيق 
على  القانون  تطبيق  وبدأ  المفاوضات،  طاولة 
له  وسيكون  الماضية  القليلة  األيام  في  دمشق 
تأثير كبير على االقتصاد السوري، وأيضاً على 
قيصر  قانون  بان  وأكد  لألهالي،  العامة  الحياة 
حكومة  مع  المتعاملين  على  تأثير  له  سيكون 
ودول  وتجار  ومؤسسات  شركات  من  دمشق 

وفي مقدمتها إيران وروسيا.
سيكون للقانون تأثرياً عىل الحياة 

العام الناس

الحكومة  على  قيصر  قانون  تطبيق  ووحول 
مع  لقاًء  فرات  أنباء  وكالة  أجرت  السورية؛ 
عضو مكتب العالقات العامة في حزب سوريا 
بالقول:  تحدث  حيث  الضيف،  عايد  المستقبل 
ثورته  انطالق  منذ  السوري  الشعب  »عانى  
والجوانب،  الصعد  كافة  على  ضغوطات  من 
ومن أهمها الضغوطات االقتصادية تزامناً مع 
ضخ مئات ماليين الدوالرات من قبل الحكومة  

استطاع  أن  إلى  الحرب،  آلة  على  السورية 
»قيصر«  بـ  الملقب  المنشق  السوري  الضابط 
األمريكية  المتحدة  الواليات  إلى  الوصول 
السوري  النظام  انتهاكات  صور  وعرض 
ما  والمعتقالت؛  السجون  في  المدنيين  ضد 
صياغة  إلى  األمريكية  المتحدة  بالواليات  دفع 
»قيصر«  الضابط  لهذا  الوهمي  باالسم  قانون 
لفرض عقوبات سياسية واقتصادية على النظام 
القانون  لهذا  ستكون  حيث  وحلفائه،  السوري 

أيضاً،  السوري  الشعب  على  قاسية  تأثيرات 
مما  المركزي  البنك  على  العقوبات  وستُفرض 
يؤدي انخفاض في الليرة السورية ما ُعِكس سلباً 

على عموم الشعب السوري وحياته العامة«.
الحكومة  أمام  يعد  »لم  بقوله:  الضيف  ونوه 
السورية خيارات سوى الخضوع للقرار األممي 
)2254( الذي ينص على حزمة وسالل تعتبر 
هي األهم في الحل السياسي، ومن أهم القرارات 
االنتقالية  العملية  السياسي:  بالحل  تدفع  التي 

واللجنة الدستورية، إخراج المعتقلين والذي يعد 
نأمل من  السورية.  األزمة  لحل  الوحيد  السبيل 
السياسية،  العلمية  بالدفع في  السورية  الحكومة 
وال يمكن للحكومة السورية التهرب من تبعات 
هذا القانون إال بالشروع في الحل السياسي الذي 

ال بد منه في النهاية«.

اإلدارة الذاتية قدمت حزمة من 
اإلجراءات الوقائية

خالل  من  سوريا  في  القائم  الغالء  وحول 
الدوالر  مقابل  السورية  الليرة  انخفاض 
مرهون  شيء  »كل  الضيف:  قال  األمريكي؛ 
ستؤثر  العقوبات  لذلك  الدوالر،  صرف  بسعر 
وستؤدي  كبير  بشكل  السورية  الليرة  على 
على  »قيصر«  قانون  وتأثير  انهيارها،  إلى 
اإلدارة  وعدت  كما  الذاتية،  اإلدارة  مناطق 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  بأن  االمريكية  
سوريا ُمستثنية من إجراءات هذا القانون، وهنا 
ال بد من اإلشارة إلى اإلجراءات الوقائية التي 
خلية  تشكيل  خالل  من  الذاتية  اإلدارة  تقدمها 
أزمة اقتصادية، ودعم مواد وسلع معينة ودعم 

الفرد  دخل  مستوى  ورفع  الصغيرة  المشاريع 
لها  سيكون  واألسعار  الصرف  محال  ومراقبة 

صداها اإليجابي على الوضع فيها«.
الضيف: »في اآلونة األخيرة خرجت  وأردف 
مطالبين  الساحات  إلى  النظام  مناطق  معظم 
األوضاع  وسوء  الغالء  بسبب  النظام  بتغيير 
هذه  خروج  الطبيعي  من  حيث  فيها،  المعيشية 
المظاهرات الشعبية في ظل الظروف المعيشية 
األيام  في  السورية  الساحة  وستشهد  القاسية، 
السورية  الساحات  كافة  في  مظاهرات  القادمة 
المواد  وشح  المعيشية  األوضاع  لسوء  نظراً 

وقلة الرواتب واألجور«.
في  العامة  العالقات  مكتب  عضو  واختتم 
حديثه  الضيف  عايد  المستقبل  سوريا  حزب 
الحكومة  إبعاد  جاهدة  روسيا  »ستحاول  قائالً: 
وروسيا  قيصر«   « قانون  عن خطر  السورية 
هذا  تبعات  من  ومعاناته  بالشعب  مبالية  غير 
دولة  أية  العقوبات ستستهدف  أن  كما  القانون، 
أعتقد  ولكنني  السورية،  للحكومة  الدعم  تقدم 
ولن  بالفشل  أن جميع محاوالت روسيا ستبوء 
تستطيع دعم الحكومة السوية بأكثر مما قدمته 

حتى اآلن«.

ببيَّن الباحث السوري أحمد الدرزي، أن تركيا 
ال تهدد الكرد فقط، بل العرب أيضاً وهو تحاول 
الدول  من  وغيرها  ومصر  ليبيا  في  التمدد 
العربية، وأشار إلى أن االحتالل التركي احتل 
الهدف  كان  روسية،  بموافقة  السورية  المدن 
األساسي منه ضرب اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
أن  وأكد  سوريا،  وشرق  شمال  في  المعلنة 
والتواطؤ  أكثر  توضحت  التركية  األهداف 
دمشق  غوطة  صفقة  عقد  عبر  معها  الروسي 
مقابل عفرين، عندما انسحبت القوات الروسية 
وفتحت   ،2018 الثاني  كانون  في  عفرين  من 

الطريق أمام تركيا الحتاللها

املرشوع الرتيك مرشوع 
توسعي احتاليل

جاء ذلك من خالل اللقاء الذي أجرته معه وكالة 
هاوار لألنباء حول جرائم وانتهاكات االحتالل 
التركي في عفرين، واستهدافها المتعمد للشعب 
واالستيالء  منازلهم  من  وتهجيرهم  الكردي 
ليبيا  في  تفعله  وما  وخطفهم،  ممتلكاتهم  على 
وغيرها من البلدان العربية وشعوبها الرافضين 
»إن  بالقول:  تحدث  حيث  التركي  لالحتالل 
أخطر  من  المنطقة  على  التركية  التهديدات 
األمن  تهدد  ألنها  اإلطالق؛  على  التهديدات 
وهذه  بأكمها،  العربية  المنطقة  في  واالستقرار 
شعوب  من  واحداً  شعباً  تستهدف  ال  الهجمات 
بشكٍل  وشعوبها  سوريا  تستهدف  بل  المنطقة، 
عام، وهي ال تستهدف الكرد كشعب بذاتهم، بل 
كافة  حساب  على  كبير  توسعي  مشروع  لديها 
بإعادة  يرتبط  المشروع  هذا  المنطقة،  شعوب 

ترتيب المنطقة وعثمنتها من جديد«.
وريثة  »تركيا،  قائالً:  الدرزي  وأضاف 
إعادة  عن  مسؤولة  نفسها  ترى  العثمانيين 
ولكن  الجديد،  بشكلها  العثمانية  اإلمبراطورية 
بأن أي مشروع عثماني جديد  عليها أن تدرك 

الزمن  هذا  في  تتوهم  حيث  خيالياً،  أمراً  بات 
وهذا الفراغ الكبير الذي يحصل نتيجة الصراع 
مرة  اإلمبراطورية  هذه  بإنشاء  الكبير،  الدولي 
أخرى. أن تركيا تستخدم كل األعذار من أجل 
في شمال وشرق  فقط  ليس  المنطقة  في  التمدد 
سوريا وإدلب وجرابلس فحسب، بل الموضوع 
ليبيا  في  تتمدد  فتركيا  بكثير،  ذلك  من  أكبر 
وستسعى للتمدد باتجاه شرقها، ثم مصر والعودة 

إلى كامل المنطقة«.
األطلسي  شمال  حلف  »إن  الدرزي:  وأوضح 
»الناتو« يمثل الكتلة الغربية بشكٍل كامل وهي 
تعيش  التي  األمريكية  المتحدة  الواليات  بقيادة 
اآلن مرحلة قلق عميقة جداً، وهذا القلق مرتبط 
كما عبر عنه ماكرون بانحسار الهيمنة الغربية 

وهي  اآلن  وحتى  عام،   200 استمرت  التي 
لتحالف  الكبير  والصعود  التهديدات  تحت  تقع 
أساسي،  بشكٍل  وإيران  روسيا  مع  الصين 
في  تركيا  بها  تقوم  مما  قلقة  األوروبية  والدول 

ليبيا وشرق المتوسط«.
وأضاف: »إن الهجمات التي تشنها تركيا اآلن 
المنطقة تستهدف جميع األطراف«، وذكر  في 
الدرزي خالل حديثه عرض تركيا على صالح 
مسلم  صالح  من  تركيا  »طالبت  وقال:  مسلم 
في  للكرد  الفيدرالية  وتأمين  معها،  بالتحالف 
الوصاية  تحت  يكونوا  أن  بشرط  شمال سوريا 
التركية، وهذا ما رفضه صالح مسلم لذلك انقلب 

األتراك عليهم«.

وأردف الدرزي قائالً: »نعلم أن هناك المجلس 
من  أساسي  جزء  هو  الذي  الكردي  الوطني 
ألنقرة  الخاضع  المعارض  السوري  االئتالف 
واضح  بشكٍل  تتعلق  فالمسألة  وتوجهاتها، 
التركي،  المشروع  من  الكرد  بموقف  وصريح 
فالكرد الذين يصطفون مع تركيا في مشروعها 
سوف يكونون أدواتها ويكونون تحت حمايتها، 
وال  سوريا  بتقسيم  يقبلون  ال  الذين  الكرد  أما 
موقع  في  هم  فحكماً  التركي  بالمشروع  يقبلون 
اِلعداء مثلهم مثل بقية األطراف التي تقف ضد 

المشاريع التركية التوسعية«.

الدول العربية ال متلك قرار املواجهة

دولة  مواجهة  في  العربية  الدول  دور  أأما عن 
»إن  الدرزي:  أحمد  قال  التركي؛  االحتالل 
بعضها  بين  منقسمة  عام  بشكٍل  العربية  الدول 
الساحقة  واألغلبية  تركيا،  مواجهة  بموضوع 
الدول تريد مواجهة تركيا. ولكنها؛ ال  من هذه 
اإلقليمي،  المشهد  في  تعقيدات  هنالك  تستطيع، 
هذه التعقيدات تأتي نتيجة تباين الصراعات بين 
القوى اإلقليمية. العرب يدركون أن دمشق هي 
القادرة حقيقةً على مواجهة تركيا ودمشق اآلن 
وجهها،  في  بالوقوف  لها  يسمح  ال  موقع  في 
وخاصة أنها تتحالف مع إيران وروسيا ولكنهم 
الموقع،  هذا  في  إيران  يريدون  ال  العرب  أي 

ويحبذون التعامل من روسيا في هذا المجال«.
وأنهى الكاتب والباحث السوري أحمد الدرزي 
حديثه بقوله: »إن قرار الدول العربية يعود إلى 
تأمرهم  التي  المتحدة األمريكية وهي  الواليات 
بمستوى الدعم ومداه وكيفيته وحدوده. ولذلك؛ 
العربية؛  الدول  مواقف  على  التعويل  يمكن  ال 
ألنه في النهاية أغلب هذه الدول تتلقى قرارتها 
تديرهم  وهي  األمريكية  المتحدة  الواليات  من 
في  اآلن  أصبحت  والتي  مصالحها،  حسب 
من  فيها  الداخلي  االنقسام  نتيجة  حساس  موقع 
جهة ونتيجة التغير في المزاج العالمي تجاهها، 
وصعود الدول المذكورة الثالث وتأثيرها على 
في  حتى  المتحدة  الواليات  استمرار  إمكانية 
األسبوع  ماكينزي  وصفه  ما  وهذا  آسيا  غرب 
الماضي عندما وصف هذا الغرب )غرب آسيا( 

بالغرب المتوحش«.

محمد أبو الفضل

طارق فهمي

المخطط الرتكي والتوترات القادمة يف شرق المتوسط

الجانب  يسعى  متعددة  استراتيجية  العتبارات 
شرق  إقليم  إلى  ليبيا  من  نفوذه  لمد  التركي 
التركية  الحركة  مساحات  حيث  المتوسط، 
األخيرة،  الفترة  في  بقوة  والمتصاعدة  المتعددة 
أو  ليبيا،  في  جديدتين  قاعدتين  بناء  في  ليس 
الدفع بالمرتزقة والمقاتلين األتراك فقط، بل في 
الطويلة  الذراع  استراتيجية  ترسيم  على  العمل 
إلى  ليبيا  من  انطالقا  المتوسط  شرق  إقليم  في 
الساحل  جنوب  إلى  ومنها  المغاربية،  المنطقة 
والصحراء مع بناء استراتيجية ممتدة في باقي 
دول اإلقليم، وخاصة في القرن اإلفريقي ودول 

حوض النيل.
ليبيا  في  الخط  التركي على  الجانب  دخول  مع 
واألمريكي  الروسي  الطرفين  فإن  والمتوسط، 
ليس  أيضا  مصالحهما  ضمان  على  سيعمالن 
في ليبيا فقط بل في إقليم شرق المتوسط والذي 
سيشهد تحوالت حقيقية، دليال على هذا ما يؤكد 
خطابه  في  أردوغان  التركي  الرئيس  عليه 
تحركاته  على  مرتكزاً  والسياسي  اإلعالمي 
الراهنة، واستثماراً حقيقياً لما يجري في النطاق 
الروسية،  المراوغات  اإلقليمي والدولي، حيث 
والتوازنات  المعقدة  االستراتيجية  والحسابات 
الضيقة في ليبيا، والتي ال يمكن أن تتخلى عنها 
مقابل تحالفاتها مع الدول العربية الرئيسية في 
االتصاالت  عن  النظر  بصرف  الليبي،  الملف 
الدبلوماسية والسياسية والتي تتم في دوائر من 
المقايضات السياسية والتي تبدأ في إطار صيغة 
الجانبين الروسي والتركي وستمتد  2 بين   +2

إلى إيران.
األمريكي  الموقف  على  أيضاً  ينطبق  ما  وهو 
الجانب  مع  مضمونه  في  والمتفق  المترقب، 
التركي مع بعض التباينات البسيطة حيث يتوافق 
سوريا  وفي  المتوسط  شرق  إقليم  في  الطرفان 
ال  والتي  المحددة،  األمريكية  الرهانات  حيث 
يقترب منها الجانب الروسي، ويقبل بها، بل وال 
الحسابات  تقسيم  إطار  في  تغييرها  على  يعمل 
المتوسط  الموضوعة لكل طرف، وإقليم شرق 
في  ومفصلية  حقيقية  تحوالت  سيشهد  والذي 

الفترة المقبلة لعدة أسباب:
لبناء  اإلقليم  في  األطراف  بعض  اتجاه  األول: 
في  برز  ما  وهو  جديدة،  استراتيجية  شراكات 
واليونان  إيطاليا  بين  الجديد  البحري  االتفاق 

اليونان  بين  المقبلة  الفترة  في  لتكراره  وسيدفع 
بين  والحقاً  ومصر،  اليونان  وبين  وبلغاريا 
الحدود  ترسيم  إطار  في  وإسرائيل  مصر 
أن  السياق  هذا  في  المهمة  والرسالة  البحرية، 
التحركات  تنتظر  لن  اإلقليم  أطراف  بعض 
أوضاعها،  لتقرر  روسيا  المدعومة  التركية 
للتنقيب عن  تركيا  استمرار وسعي  مع  خاصة 
بها  تعترف  التي ال  قبرص  أمام سواحل  الغاز 
كريت  جزيرة  حيث  اإليطالية  السواحل  وأمام 
عدم  إلى  إضافة  أيضاً  الخط  على  دخلت  التي 
وخارجه  اإلقليم  في  المعنية  الدول  اعتراف 

بقبرص التركية فقط.
دائرة  توسيع  على  طرف  كل  سيعمل  الثاني: 
تحالفه، فكل دول اإلقليم منضوية في منتدى غاز 
المتوسط، والذي ال يشمل تركيا والتي ال تمانع 
ناقص  الجميع  مع  مفاوضات  في  الدخول  في 
قبرص لحسابات تتعلق بمصالحها، وحيث باتت 
التفاوض مع مصر وفقاً  تركيا تروج إلمكانية 

لقاعدة المصالح المشتركة بل وستحاول التأكيد 
على أنها ستمنح القاهرة الفرصة لتعديل اتفاقها 
الدول  فإن  وبالتالي  األخرى،  األطراف  مع 
في  الدخول  على  ستعمل  اإلقليم  في  الرئيسية 

ترتيبات حقيقية لما هو مستجد.
وسيتكرر ذلك مع إسرائيل واليونان وقبرص، 
خاصة وأن خطوط الغاز الجديدة، والتي ستعمل 
الجدوى  لدراسات  وفقاً  المقبلة  الفترة  خالل 
الموضوعة، ستخدم كل هذه الدول بما في ذلك 
الصراع  ظل  في  وإسرائيل،  وروسيا  إيطاليا 
مركزاً  لتكون  الدول  هذه  بعض  تحول  على 

للطاقة.
الحثيث  السعي  ظل  ففي  الثالث:  السبب  أما 
للجانب التركي لفرض استراتيجية األمر الواقع 
اإلقليم،  في  وخارجها  ليبيا  في  الجميع  على 
والتصميم على عسكرة اإلقليم بأكمله، فإنه من 
مختلف  سياق  في  األمور  تمضي  أن  المتوقع 
ومتباين في حال اتفقت الدول الرئيسية، والتي 

في  سواء  اإلقليمي  التعاون  منظومة  سترسم 
التنقيب أو الدخول في شراكات خطوط الغاز، 
وهو ما سيقابل برفض وتحفظ تركي، وسيعمل 
كل طرف على تحقيق مصالحه العليا. وبالتالي 
تحجيم  كيفية  في  تكمن  الرئيسية  اإلشكالية  فإن 
ومحاصرة التمدد التركي بعد أن بات محاصراً 
دائرة محددة، ومع دخول مصر والجزائر  في 
الراهنة،  التوازنات  وإيطاليا على خط  وفرنسا 
اللعبة السياسية  فإن األمور قد تغير من قواعد 
الرئيسية  الفواعل  وأن  خاصة  واالستراتيجية، 
الخطوط  بتجاوز  تقبل  لن  الليبي  الملف  في 

الحمراء.
هذا قد يدفع بقوة لتحديد استراتيجية الحركة لكل 
طرف وليس للجانب التركي فقط، فالمعادلة لم 
وحكومة  التركي  الجانب  على  مقصورة  تعد 
السراج فقط، وهو ما يدركه الرئيس أردوغان 
جيداً، ما زلنا في المرحلة األولى من إعادة ترسيم 
وسيكون  واالستراتيجية،  السياسية  الحسابات 

أمام كل طرف رسم مصالحه في إطار مصالح 
باقي األطراف في ليبيا وشرق المتوسط، وهو 
لن  محكمة  ومعايير  ضوابط  وفق  سيجري  ما 
للحركة  أساساً  ستكون  بل  عناصرها  تختل 
المستقبلية، وقد تتجنب بعض األطراف بما في 

ذلك الطرف التركي الصدامات المباشرة.
أوالً  الحفاظ  إطار  في  ما سيجري سيتم  أن  إال 
وربما  تقاطعت  وإن  المصالح  على  وأخيراً 
تعارضت مع مصالح األطراف المختلفة، والتي 
األطراف،  شد  استراتيجية  أيضاً  سيحكمها 
االتفاق  في  جرى  وما  التحركات،  وتنويع 
اإليطالي اليوناني، سيكون مقدمة لتحالفات جيدة 
ومهمة وعاجلة وسريعة، ووفق أطر مصلحية 
من  يجاوره  وما  المتوسط،  شرق  في  ونفعية 
مناطق تماس ستمتد من ليبيا إلى طول الساحل 
والصحراء،  الساحل  بدول  ومروراً  المتوسط، 
االستراتيجي  التوازن  دوائر  من  يوسع  وبما 

المستهدف ويحد من النفوذ التركي.

على  الجهود  من  الكثير  تركيا  مناصرو  وفر 
الدولة المصرية، فقد أسهموا في إفشال خطابهم 
بأنفسهم، من خالل التناقضات التي وقعوا فيها، 
وبدأت تتجلى على وقع مجموعة من التطورات 
اإلقليمية، ما جعل البعض من المتابعين يلتقطون 
بسهولة الفخاخ المنصوبة، وقع هؤالء في جملة 
يعتذروا عنها،  أو  يتراجعوا  ولم  األخطاء،  من 
يوجهونه  الذي  القاتم  الخطاب  من  جزء  هي 
للرأي العام، ومكونات العمل الجديد الذي يعتمد 
صورة  تكريس  بغرض  منهجاً،  اإللحاح  على 

ذهنية محددة.
هي آلية قديمة تعتمد على الشحن الجماهيري، 
قوية”، ال  تركيا “حرة مستقلة  تبدو  أن  فالمهم 
يقف في طريقها أحد، واإليحاء بأنها قوة تناهز 
لفكرة  الخفي  واالستدعاء  العظمى،  القوى 
يُعرف  ما  البائدة،  العثمانية  اإلمبراطورية 
للتأكيد  بجماعة تركيا، وهو مصطلح أستخدمه 
قطر،  جماعة  أمثال  االنتماء،  جوهر  على 
انتشاراً،  أكثر  أصبحت  اإلخوان،  وجماعة 
يجمعها خيط واحد يكمن في استهداف الخصوم 
الرئيس  تحركات  وتعظيم  السياسيين بضراوة، 
رجب طيب أردوغان، والدفاع عن المتطرفين 
تصرفاتهم  الحالل(  )من  وتحليل  واإلرهابيين، 
يسهل  كي  عليها  المنطق  من  مسحة  وإضافة 

تسويقها.
واإلخوان  وقطر  تركيا  جماعات  صدعت 
الرؤوس في تقديم تفسيرات غير منطقية بشأن 
ولم  ليبيا،  أردوغان  ومرتزقة  ميليشيات  غزو 

تذكر إشارة واحدة تؤكد أن القوات التي حملت 
تأجيرها  تم  المرتزقة،  من  وجواً  وبحراً  براً 
قذرة،  بأعمال  القيام  هي  محددة،  بمهام  للقيام 
تتحاشى جماعة تركيا التوقف عند هؤالء، فتارة 
يتم التركيز على ما يتردد حول وجود عناصر 
“فاغنر” الروسية في األراضي الليبية، وأخرى 
في  الموجودة  المصرية  العمالة  استثمار  على 
كأنهم  وتصويرهم  بعضهم  على  والقبض  ليبيا 

عناصر مخابراتية.
تصب  التي  اإلجراءات  من  عدد  رصد  يمكن 

في اتجاه المغالطات، من التفاهمات واالتفاقيات 
المتعددة مع حكومة فايز السراج في طرابلس، 
إلى اجتياح العراق وسوريا وليبيا، وحتى التمدد 
في  محطات  كلها  والسودان،  الصومال  في 
بين  قارن  أنقرة شريفة ومهمة لإلنسانية،  نظر 
ومصر  تركيا  قدمتها  التي  الطبية  المساعدات 
تخفيف  تريد  عندهم  فاألولى  مختلفة،  لدول 
القاهرة،  تقدمه  ما  بينما  اآلخرين،  المعاناة عن 
ربما لذات الدول، “فشخرة كذابة”، أي ال لزوم 

لها.

فارغة  كثيرة  تناقضات  رصد  المتابع  يستطيع 
لم  تركيا  جماعة  ألن  الحقيقي،  المضمون  من 
أردوغان  عبقرية  تضخيم  سوى  مهمة  لها  تعد 
السياسية، وتسليط األضواء السلبية على مصر، 
التي تتعامل بتريث غير عابئة بالتهم المفبركة، 
تعتقد جماعة تركيا أن الحديث عن الصعوبات 
الموجودة في ليبيا كفيل بمنع مصر من التدخل 
العسكري دفاعاً عن أمنها القومي، وأن الحديث 
على  وعزمها  هناك  تركيا  قوة  عن  المتكرر 

التمترس الدائم في ليبيا، كفيل بردع مصر.

لدى جماعة  االنحياز  الحديث عمق  هذا  كشف 
تركيا في إسطنبول وخارجها، وال أتحدث عن 
عن  بل  مصر،  في  الحاكم  النظام  من  الموقف 
أمالً  يهم أن تضيع طالما أن هناك  الدولة، فال 
في أن تبقى الجماعة على قيد الحياة السياسية، 
وفي حوزتها إشارات تجعلها رقماً في المعادلة 
الخارجية، جلس ثالثة من المصريين في حضور 
ألردوغان،  السياسي  المستشار  أقطاي  ياسين 
التي تبث  قناة مكملين،  لقاء على  أيام، في  قبل 
انتقادات  إلى  يستمعون  إسطنبول،  من  إرسالها 
ولم  الوطني،  وجيشها  المصرية  للدولة  وجهها 

يبادر أحدهم بالرد، وابتلعوا إهانته.
إلى  البسيطة  المواقف  من  النوعية  هذه  تشير 
مواقف أكبر، تتعلق بأن جماعة تركيا المصرية 
مع  به،  مصيرها  وربطت  بأردوغان  التصقت 
ال  أجندة  ينفذ  باالنتهازية  المعروف  الرجل  أن 
المصريين،  من  وأتباعه  بأنصاره  لها  عالقة 
الجهود  الكثير من  تركيا  وفرت حماقة جماعة 
الرد  في  القاهرة  ستبذلها  كانت  التي  اإلعالمية 
على أردوغان، فعندما تكون هناك ازدواجية أو 
خيانة سياسية ال داعي لتفنيد حجج الخصوم، هم 
بالتالي لم تضعف  المناسب،  الرد  بتقديم  تكفلوا 
كل هذه الدعاية، على مدار السنوات الماضية، 

في عضد النظام المصري.
حدة  من  تزيد  وهي  تركيا،  جماعة  أغفلت 
الكثير  للقاهرة  توفر  أنها  واتهاماتها،  صراخها 
التفاف  بزيادة  الخاصة  اإليجابية  العوامل  من 
العداء  خطاب  ألن  قيادتها،  حول  الجمهور 
الذين  حولها  من  ويصرف  يعريها،  والكراهية 

انساقوا خلفها.

حالل لرتكيا حرام عىل مصر
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بزيادةِ  يقضي  قراراً  الذاتيّة  اإلدارةُ  أصدرِت 
الرواتِب للعاملين فيها، ضمن حزمِة إجراءاٍت 
ولدعِم  االقتصاديِّة  األزمِة  تداعياِت  الحتواِء 
للتموضعِ  الفعِل، وفقاً  فتباينت ردودُ  المواطِن، 
القراَر جاء من موقعِ  أنَّ  واالصطفاِف، ورغم 
سهاَم  وّجه  كعادته  البعَض  أّن  إال  المسؤوليِّة، 
مقاصده  غير  إلى  ويأخذه  منه  لينتقَص  االتهام 
وتوقَف  األزمةُ،  خلقته  الذي  الواقَع  متجاهالً 

. مساراِت الحّلِ

أسباب التغيري الذاتّية 
وشبهة التوقيت

الحديُث عّما قبل األزمِة طويٌل جداً، ولكن يمكُن 
اختصاره بالقوِل إّن الواقَع المعيشّي كان عامالً 
مهماً في تصعيِد الرغبِة بالتغييِر العام، وتطويِر 
والهدِر  الفساِد  ومكافحة  الدولِة  عمِل  آلياِت 
ذلك ألّن بعض  الحكومّي،  العمِل  في  والطبقيّة 
المؤسساِت تجاوزت مهمتها األساسيّة وأضحت 
عبئاً على المواطن، وهذه العوامُل الذاتيّةُ كانت 
محّرضاً لنزوِل كثيرين إلى الشوارعِ والمطالبِة 
المطالَب  أّن  ورغم   .2011 آذار  في  بالتغييِر 
بالتوقيِت،  تكمُن  الشبهة  أّن  إال  محقّة  كانت 
التاريخ  ذلك  تسبُق  الذاتيّة  التغيير  عوامَل  ألنَّ 
بكثيٍر. وبمرور الوقِت انفلتِت المسألةُ من ِعقالها 
وقُطعِت  عارمٍة،  فوضى  في  البالدُ  وغرقِت 
لم  الذي  البائُس  الموظُف  وأضحى  الطرقاُت، 
يكن دخله يسدُّ حاجاته، هدفاً للثورجيّة، وُحوكم 
بتهمِة الوالء للنظاِم، وكثيرون قُتلوا، وبذلك ُظلم 

حياً وميتاً.
والدولِة  الوطِن  بين  »الثورجيّة«  يميِّز  لم 
الناِس  دِم  باستباحِة  الوطُن  فسقط  والنظاِم، 
وُعّطلِت  وحصارهم،  وأعراِضهم  وأموالهم 
المرافِق  وتدمير  المؤسسات  بتخريِب  الدولةُ 
وتدّخَل  حلفائه،  بدعِم  النظاُم  وبقي  العامة، 
السورّي وكلٌّ حسب  بالميدان  القاصي والداني 
تّم  الروسّي  التركّي  االتفاِق  ووفق  حجمه. 
ترحيُل األزمِة إلى الشماِل لتكوَن بكلُّ مفرداتها 
محاربِة  من  انتقاالً  ذلك  فكان  أنقرة،  عهدةِ  في 

اإلرهاِب إلى استثماره.

  
هل ساهم النفط بتحسني املعيشة؟

قبَل األزمِة كان النفِط والغاِز بإدارةِ جهٍة واحدةٍ 
هي الحكومةُ، وكان سعُر صرِف الدوالر متدنياً 
)47 ليرة(، ولم يكن ألحٍد أن يعرَف أو يسأَل 
عن عوائِد النفط والثرواِت الطبيعيّة، وفي تلك 
المرحلة كانت زيادة الرواتِب محدودةً وتأتي بعد 
موجِة غالٍء، وليس حالةَ استباقيّةً لتطويِق أزمٍة 
اعتمادُ  المقنّعِة  األزمِة  مالمحِ  ومن  محتملٍة، 
األغراِض  لشراِء  التقسيِط  أسلوَب  المواطِن 
مصاريِف  حساِب  على  األساسيّة  المنزليِّة 
حلماً  فكان  للسكِن  منزٍل  شراُء  وأما  المعيشِة، 
على  تدفُع  عاليٍة   بفائدةٍ  مصرفيّة  أقساٌط  دونه 
مدى سنوات طويلة فتستنزَف الدخَل، ولذلك لم 
يكن العمُل لدى جهاِت القطاعِ العام مفّضالً، إال 
للكسِب غير المشروعِ،  أن تكوَن الوظيفةُ سبباً 
والمبرُر  الفسادُ،  وعشعش  الرشوةِ  فاستشرِت 
هو الحاجة، وفقدِت المؤسساُت طابعها الخدمّي 

وتفَشِت المحسوبيّةُ.
كان الناُس يتحدثون فيما بينهم عن زيادةِ الدخِل 
من قبيِل التندِر والطرفِة، ولكنهم علناً يعبرون 
عن آياِت الشكِر والعرفاِن للحكومِة أن نظرت 
بأحوالهم وتلطفت بهم، ودرج توصيُف الزيادةِ 
ليست  وكأنّها  والعطاِء،  والهبِة  بالمكُرمِة 
على  واضحاً  دليالً  ذلك  فكان  وطنيّاً،  استحقاقاً 
وبين  والحكومِة،  المجتمعِ  بين  الكبيرةِ  الهوةِ 

المواطِن والمسؤوِل.
مباشراً  هدفاً  والغاِز  البتروِل  حقوُل  كانت 
 2014-2012 عامي  بين  وما  للمرتزقة، 
على  الحر  والجيش  النصرة  مرتزقة  سيطرت 
اإلنتاج  عن  اآلبار  معظُم  وتوقفت  الحقول  كّل 
واعتباراً من 2014 سيطر مرتزقة داعش على 
كّل الحقول حتى حقول البادية )الهيل، وآراك، 
رباح(، وحقل  وأبو  والمهر،  وحيان، وجحار، 
الشاعر الذي ينتج ثالثة ماليين متر مكعب من 

الغاز يوميّاً.
للسوريين  بالنسبة  جداً  حيوّي  النفط  موضوُع 
وبحسب  القومّي،  للدخل  أساسّي  موردٌ  وهو 
بيانات موقع »بريتش بتروليوم« للنفط، فقد بلغ 
إنتاج النفط في سوريا، 406 آالف برميل يومياً 
عام 2008. وانخفض بنسبٍة ضئيلٍة عام 2009 
ليصبَح 401 ألف برميل يوميّاً، ثم أصبح 385 

ألف برميل عام 2010، و353 ألف برميل عام 
2011. وبعد األزمة بعام بلغ 171 ألف برميل. 
وفي عام 2013 انخفض إلى 59 ألف برميل. 
و33 ألف برميل عام 2014. ثم 27 ألف برميل 
عامي  في  برميل  ألف   25 وإلى   .2015 عام 
2016 و2017، وإلى 24 ألف برميل في عام 
2018، وقطاع النفط يحتاج إعادة تأهيل اليوم.

تهمٌة تتضمُن الرباءَة

في  الرواتِب  بزيادةُ  الذاتيّة  اإلدارة  قرار  جاء 
مسعًى الحتواِء تداعياِت أزمِة الغالِء، وشملِت 
أكثر من 250 ألف شخٍص، هم قبل كّل شيٍء 
وإذا  المكّوناِت،  كّل  من  سوريون  مواطنون 
أخذنا باالعتبار التعديَل المتدرَج ألسعاِر تسويِق 
بعد  الغذائّي،  الدعِم  وإجراءاِت  والشعيِر  القمحِ 
تجاوِز أزمِة وباِء كورونا بنجاحٍ عبر االنضباِط 
مشروعٍ  أمام  أنّنا  لوجدنا  الطوعّي،  وااللتزاِم 
التي  المعيشيّة  وطنّي واعٍد، كفيٍل بحّل األزمِة 
عانى منها السوريون وكانت أحدَ أهّمِ محّرضاِت 

األزمِة. 
البعِض،  لدى  »الوطنيِّة«  حمى  انفجرت  فجأة 
ولكن ليس بالبحِث عن حّل لألزمِة االقتصاديِّة 
وفي  والتخويِن،  االتهاِم  عبر  بل  والسياسيّة، 
محاولة لبِث الفتنِة قال البعُض »الكردُ يسرقون 

خيراتِنا ونفطنا«، وأعلنوا االستنفاَر الستنهاِض 
ناقضوا  ولكنهم  بالركوِن،  العروبِة،  مشاعِر 
»العرُب  فقالوا:  حّجتهم،  وأسقطوا  أنفسهم 
يشّكلون معظُم قواِت قسد والعاملين في اإلدارة 
الذاتيّة وال يمكن أّن يكونوا جزءاً من مشروعٍ 
فكرة  تُناقض  العرِب  مشاركة  ألّن  انفصالّي«، 

االنفصاِل. 
تتجاهُل  المشروخِة  النفِط  سرقِة  أسطوانةُ 
عام  قبل  النفط  بإنتاج  المتعلقة  المعطياِت 
األدنى  حدّها  لكن  متباينة،  واألرقام   ،2011
400 ألف برميل يومياً، لكنها لم تساهم بزيادةِ 
المعيشّي.  الوضع  وتحسيِن  المواطِن  دخَل 
جغرافيا  في  تقع  الحقول  من   %70 واليوم 
الحقوِل المنتجِة أقل من  الذاتيِّة، ونسبةُ  اإلدارةِ 
 %20 بحدوِد  الحالي  فاإلنتاُج  وبذلك   ،%30
وبأخِذ انخفاِض أسعاِر النفِط بالحسباِن وما يتمُّ 
توريده إلى محافظاِت الداخِل السورّي والحدوِد 
وإذا  الخياليِّة.  األرقاِم  فرضيةُ  تُسقُط  المغلقِة، 
جهاٍت  إلى  األمواِل  ذهاَب  تعني  السرقةَ  كانِت 
حزمِة  مع  الرواتِب  زيادةَ  فإّن  معلومٍة،  غير 
لعدِم قياِم  إجراءاِت دعِم المواطِن تُسِقُط التهمةُ 

الدليِل.
ونفطنا«  »خيراتنا  بالقول  الجمعِ  بلغِة  الحديُث 
المستمّرةِ حتى  األزمِة  واقَع  ويناقُض  ضبابّي، 
فإّن  السوريين،  هم  المقصودُ  كان  فإذا  اليوم، 
أبناَء شمال وشرق سوريا سوريون. فيما قولهم 

العرب هم »األكثريّة« في اإلدارةِ الذاتيِّة إقراٌر 
من حيث ال يدرون بأّن زيادةَ الرواتِب شملتهم 
من  ثّمةَ  أّن  نعتقدُ  وفق نسبِة مشاركتهم. ولذلك 
يختلُق سرديّةَ »السرقات« لغايٍة في نفسه، وما 

يسّوقه البعُض تهمةُ هو إنجاٌز وطنّي.
سيطرِت  عندما  صمَت  البعَض  أّن  العجيُب 
النصرةُ على حقوِل البترول عام 2012، ومن 
بعدهم مرتزقة داعش، يوم كانت أرتاٌل طويلة 
تركيا،  إلى  تدخل  البترول  آالف صهاريج  من 
وصمَت حياَل االحتالِل التركّي لمناطق سوريّة، 
من  المواطنين  آالِف  لمئاِت  القسرّي  والتهجير 
وكّل  المخيماِت،  إلى  وتحّولهم  المكوناِت  كّلِ 
ومعظمهم  وأمنّي  غذائّي  لدعٍم  بحاجٍة  هؤالء 
يعيُش البطالةَ بعد النزوح القسرّي، ولعله نسي 
قضيةَ المناطِق المحتلِة التي اُعتمدت فيها الليرةِ 
لضّمها،  تمهيداً  بالكامِل  تتريُكها  ويتمُّ  التركيّة 
وتجاهَل أيضاً حقيقةَ أّن جغرافيا اإلدارةِ الذاتيِّة 
غناها  رغم  النامية  بالمحافظاِت  تُعرُف  كانت 
بالموارِد الطبيعيِّة والخيراِت، والقراُر في هذه 

المناطِق هو التمسُك بالعملِة الوطنيِّة.

الوطنّية معيار الحلِّ

إسقاُط أسباِب األزمة االقتصاديّة على مكّوناٍت 
المسؤوليّة،  من  تهّرٍب  على  ينطوي  وطنيٍّة، 
وتجاهٍل  االقتصاديِّة  األزمِة  ألسباِب  وتدويٍر 
الُمودََعِة  السوريّة  األمواِل  حجِم  لحقيقِة 
تركيا  في  واالستثمارات  اللبنانية  بالمصارِف 
أموال  من  الفسادُ  ابتلعه  وما  واألردن  ومصر 
المهّربِة  لألمواِل  الصادمِة  واألرقاِم  طائلة، 

خارَج البالِد.
تعددّي  وطٍن  في  المنطِق  هذا  وفَق  الحديُث 
البلِد  خيراِت  على  القومّي  التوصيِف  بإسباغ 
مغيّباً،  كان  لطالما  باألزمة  مكّون  واتهام 
أنتجتها  التي  الجامدةِ  للدوغمائيات  نتيجةٌ  هو 
األدلجة، ويهدُف لفتنٍة، فالنفُط مثالً ثروة وطنيّة 
سوريّة، والتوزيُع العادُل للثرواِت مطلٌب وطنّي 
بالتصدي  الواقعِ، بل  بتجاهِل  يتحققَّ  لن  محّق، 
للمشكلة والمساهمِة الفاعلة بحّل األزمِة وإنهاِء 
متكامٍل  نظام  وصياغة  واإلرهاِب  االحتالِل 
واالستثماِر  البتروِل  حقوِل  تشغيِل  إعادةَ  يكفُل 
األمثل للطاقات الوطنيّة واالعتماِد على الذاِت.

رغم كل المعاناة واإلمكانات المحدودة تواصل 
بلديات الشعب في عموم مناطق شمال وشرق 
سوريا أعمالها الخدمية بوتيرة عالية، من خالل 
وتأهيل  الطرق  وتعبيد  النظافة،  حمالت  تنظيم 
بلدية  عملت  فيما  الصحي،  الصرف  شبكات 
مسلخ  افتتاح  على  قامشلو  مقاطعة  في  الشعب 
على  أخرى  بلديات  عمل  وتركز  للقصابين، 

تقديم الخدمات المختلفة.
مقصود  الشيخ  وفي  البلديات  أعمال  ومن 
الشعب عدة مشاريع،  بلدية  أنجزت  واألشرفية 
منها تجميل الشوارع واالهتمام بنظافتها، وإزالة 
المهجورة،  والمحاضر  المنازل  من  األنقاض 
رش  طريق  عن  الشوارع  تعقيم  على  والقيام 
في  بالعمل  تستمر  فيما  الحشرية،  المبيدات 

مشاريعها األخرى.
قبل  من  شكاوى  عدة  تقديم  يخص  وفيما 
المواطنين، عملت ورش لجنة الصرف الصحي 
التابعة لبلدية الشعب، قدر المستطاع على تغيير 
وبهذا  الحيين.  في  الصحي  الصرف  وتصليح 
الخصوص، قال الرئيس المشترك لبلدية الشعب 
في  الصحي  الصرف  شبكة   « بالل  مهدي 
منظمة،  غير  واألشرفية  مقصود  الشيخ  أحياء 
من  وتنظيمها  تغييرها  إلى  البلدية  تسعى  لذا 
القادمة  األيام  في  الشعب  بلدية  ستقوم  جديد«. 
بإنشاء كراج جديد للنقل الداخلي، ونقل الركاب 
استحكام  بسبب  الشهباء،  مناطق  إلى  من حلب 
أصحاب  بعض  قبل  من  المواطنين  واستغالل 

السيارات.
كما أنها تسعى إلى تنفيذ مشاريع تعبيد وترميم 
الطرق، وستقوم في األيام القادمة بالعمل على 

تشققت  التي  الطرق  وإصالح  وتزفيت  ترميم 
نتيجة األحوال الجوية في السنة الماضية.

إنجاز 86% من مشروع تعبيد الطرق في الرقة
وبغرض تسهيل التنقل بين الرقة وريفها خاصة 
إلى  المؤدية  الطرق  طال  الذي  التخريب  بعد 

داعش،  مرتزقة  وجود  فترة  في  الرقة  مدينة 
الفنية 86% من مجمل  الخدمات  أنجزت دائرة 
 ( الغربي  الريف  طرق  تأهيل  إعادة  مشروع 

المزارع( حسب القائمين والمشرفين عليه.
اإلداري في دائرة الخدمات الفنية محمد الخضر 
»تعمل  الطرق:  تأهيل  إعادة  مشاريع  عن  قال 
المدني  الرقة  مجلس  في  الفنية  الخدمات  دائرة 
التي  المشاريع  من خالل ورشاتها وحزمة من 
تأهيل  إعادة  على  السابقة  المرحلة  في  أطلقتها 
الطرق في المدينة، وتم إنجازها، كما تم االنتقال 
إلى األرياف بهدف تخفيف معاناة األهالي في 

التنقل من وإلى المدينة«.

افتتاح مسلخ للحوم يف ناحية
 تل حميس

حميس  تل  ناحية  في  الشعب  بلدية  افتتحت 
للناحية،  التابع  األغنام  سوق  في  للحوم  مسلًخا 
لإلشراف  المسلخ  على  مراقبين  وخصصت 
على الذبح وتطبيق الشروط الصحية والبيطرية 
والتحقق من  المسلخ،  بإدارة  المرتبطة  والبيئية 
سالمة لحوم الحيوانات الُمعدّة للذبح حفاًظا على 

صحة المستهلكين.
تل  ناحية  في  الشعب  لبلدية  المشترك  الرئيس 
الهدف  أن  أوضح  الهادي  عبدالرحمن  حميس 
من افتتاح المسلخ هو التأكد من سالمة الذبائح 
وصالحية استهالكها، ومنع ذبح الذبائح بطريقة 
ألشعة  معرضة  مكشوفة  أماكن  في  عشوائية 

الشمس وغير متوفرة فيها سبل النظافة.

وكالة هاوار

85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

تقرير/ رامان آزاد

عندما تكوُن التهمَة إجنازًا

بلديات الشعب جهود متواصلة وإصرار على تنفيذ خمططاتها

إعداد/ هايستان أحمد

»نساء مصر سافرات«...لمساندة القضية الوطنية

عيد الموسيقى... تالقي ثقافات العالم

»خرج الغواني يحتججن

ورحت أرقب جمعهنه

فإذا بهن تَخذن من

سود الثياب شعارهن

فطلعن مثل كواكب         

يسطعن في وسط الدجنّه

وإذا بجيش مقبل             

واخليل مطلقة األعنه

وإذا اجلنود سيوفها         

قد صوبت لنحورهنه

وإذا املدافع والبنادق       

والصوارم واألسنة

واخليل والفرسان قد       

ضربت نطاقاً حولهنه

والورد والريحان في        

ذاك النهار سالحهنه

فتطاحن اجليشان          

ساعات تشيب لها األجنه

ثم انهزمن مشتتات        

الشمل نحو قصورهنه

فليهنأ اجليش الفخور      

بنصره وبكسرهنه

فكأمنا األملان قد          

لبسوا البراقع بينهنه

وأتوا بهندنبرج مختفيا    

مبصر يقودهنه

فلذلك خافوا بأسهن      

وأشفقوا من كيدهنه!«

ذكراها  على  يؤتى  ما  نادراً  التي  القصيدة  هذه 
النيل حافظ  أيامنا هذه، هي من نظم شاعر  في 
في  للقارئ،  يتبدى  كما  قالها،  وهو  ابراهيم، 
العسكر،  ثائرات ضد  خرجن  وقد  مصر  نساء 
في  لكنه  بقوته.  عليهن  ينتصر  بالعسكر  فإذا 
أما  به.  حاقت  هزيمة  أسوأ  يسجل  انتصاره 
العسكر المذكور هنا فهو عسكر اإلنجليز، وأما 
ثورة نساء مصر فكانت يوم السادس عشر من 
الوطنية  الثورة  اندالع  عز  في  1919م،  آذار 
اعتقال  على  احتجاجاً  اإلنجليز  على  المصرية 

قيادات الوفد.

نساء سافرات إىل الشارع

الثالث،  إبان تلك الثورة، ومع إطاللة أسبوعها 
محجبة  الشارع  إلى  المصرية  المرأة  خرجت 
وقوفها  معلنة  وصارخة،  صامتة  وسافرة، 
أهل  أن  والحال  ممارساته،  وضد  المحتل  ضد 
التجمع  ذلك  إزاء  المندهشين  أول  كانوا  مصر 
النسائي الذي كان األول من نوعه، ولم يكن بعد 
المرأة  الساعة عرفت  تلك  منذ  إذ  األخير؛  ذلك 
والطوائف  والفئات  الطبقات  من  المصرية، 
كافة، كيف تنتهزها فرصة إلطالق صوتها إلى 

جانب صوت الرجل.

ولعل أفضل رواية لتلك المظاهرة التي سجلت 
تلك  هي  1919م،  ثورة  تاريخ  في  انعطافاً 
عبد  الثورة  عن  مذكراته  في  لنا،  يرويها  التي 
الوفد، حيث يقول،  قياديي  الرحمن فهمي، أحد 
»لم تشأ المرأة المصرية أن تحجم عن المساهمة 
أن  فأرادت  لهيبها،  اشتد  التي  الثورة  تلك  في 
تبرهن  هي  المجيد،  العمل  هذا  بشرف  تحظى 
أختها  عن  وعزيمة  قوة  أقل  ليست  أنها  على 
في  الوطنية  الحماسة  نار  تذكي  وهي  الغربية، 
من  كثير  انطلق  آذار   16 ففي  الرجال.  قلوب 

القاهرة  أنحاء  بين  الراقية  العائالت  عقائل 
مناديات  واالستقالل،  الحرية  بحياة  هاتفات 
بدور  بموكبهن  مررن  وقد  الحماية،  بسقوط 
والناس  األجنبية  الدول  ومعتمدي  القنصليات 
من حولهن يصفقون لهن، ويهتفون والنساء من 
نوافذ بيوتهن يزغردن ويهتفن، فكان ذلك منظراً 
رهيباً يأخذ بمجامع القلوب«. يتابع عبد الرحمن 
أن  للسلطة  يكن  لم  قائالً، »ولكن  فهمي روايته 
تترك مثل هذا الموكب الرائع دون أن تشوه من 
حولهن  نطاقاً  اإلنجليز  الجنود  فضرب  جالله، 
على  وحرابهم،  بنادقهم  فوهات  إليهن  وسددوا 
يفّت  ولم  التهديد،  هذا  يرهبهن  لم  السيدات  أن 
من عضدهن مشهد أولئك الجند المسلحين، بل 
تقدمت واحدة منهن إلى جندي كان قد وجه إليها 
بندقيتك  »اطلق  باإلنجليزية،  له  وقالت  بندقيته 
كافل-  -مس  مصر  في  لتجعلوا  صدري  في 
ثانية«. وتقصد بهذه اإلشارة إلى »مس كافل« 
الممرضة اإلنجليزية التي أسرها األلمان خالل 
بالجاسوسية  واتهموها  األولى  العالمية  الحرب 
وأعدموها رمياً بالرصاص، وكان لمقتلها ضجة 
كبرى في العالم. عندما قالت السيدة المتظاهرة 
عبد  يروي  حسبما  الجندي،  خجل  الكالم  هذا 
الطريق  عن  للسيدات  »تنحى  فهمي،  الرحمن 
بعد أن لبثن في وهج الشمس أكثر من ساعتين«.

رائدات عىل مستوى
 العرب واملسلامت

اليوم رائدات في ذلك  نساء مصر كن في ذلك 
التحرك النسائي العربي والمسلم الذي لم يهدأ بعد 
ذلك، فإن كان في حالة تظاهرة آذار 1919م، 
تحركاً ضد المحتل، ومن أجل القضية الوطنية، 
فإنه عاد بعد ذلك واتخذ على مدى العقود التالية 

أشكاالً مختلفة؛ اجتماعية وسياسية وثقافية.

أرباع  بثالثة  ذلك  بعد  باتت  نفسها  المرأة  هذه 
القرن مرغمة على خوض نضال ما كان يخيّل 
إليها أنها ستخوضه يوماً؛ نضال من أجل حريتها 
في  كإنسان  كيانها  تثبيت  أجل  ومن  األساسية، 
بأن  اليوم  وتطالبها  بنائها،  في  أسهمت  أوطان 
األَسر، من  أنواع  وإلى شتى  المنزل  إلى  تعود 
حجاب وسيطرة للرجل وغيره، لتعيش عالة على 
المجتمع أسيرة تقاليد ليست لها عالقة ال بالدين 

واإلسالمية،  العربية  االجتماعية  بالتقاليد  وال 
إلى  بالنسبة  فيه.أما  نعيش  الذي  بالعصر  وال  
تلك  خلّد  الذي  النيل«،  »شاعر  إبراهيم،  حافظ 
اللحظة بشعره، فإنه كان من ألمع نجوم الشعر 
في زمنه إلى جانب أحمد شوقي وخليل مطران. 
القصائد  من  العديد  بنظمه  خاصة  اشتهر  ولقد 
المناسبات«  التي تنتمي إلى ما يُعرف بـ«شعر 
وهي قصائد كان ذواقة الشعر العرب يتلقفونها 
تحركهم.  شعارات  منها  جاعلين  ويرددونها 
وكان أولئك الذواقة يتعاطفون مع حافظ إبراهيم، 
الكبيرين  زميليه  مع  تعاطفهم  من  أكثر  ربما 
إبراهيم وعصاميته  حافظ  »بلدية«  من  انطالقاً 
أنه  له  غافرين  األصيلة،  المعروفة، ومصريته 
من أم تركية األصل، مقابل أرستقراطية أحمد 
خليل  و«شامية«  الكردية  األصول  ذو  شوقي 

مطران اآلتي من بعلبك اللبنانية.

المفضل عندهم،  كان حافظ هو  هنا ربما  ومن 
الموهبة  في  دائماً  تعادل  ثمة  كان  أنه  بخاصة 
مع  وتعاٍط  الثالثة،  الشعراء  بين  الشعرية 
الوطنية  للحكايات  مخزوناً  منه  يجعل  الشعر 
كانوا  الثالثة  بأن  علماً  العالمية،  والتواريخ 

سواء في تعاطيهم مع شعر المناسبات من دون 
يتسم  ونثره  كان شعر حافظ  فيما  أنه  ننسى  أن 
بمخيلة إبداعية، كانت ثقافة خليل مطران تعطيه 
شوقي  لدى  الدور  هذا  تلعب  فيما  ما،  أرجحية 
في  تسعفه  التي  اللغة  إيجاد  على  الفائقة  قدرته 
أي موقف يجابهه، هو الذي قال في رثاء حافظ 
نفسه تلك القصيدة الرائعة التي يقول في أبياتها 

األولى

»قد كنت أُوثر أَن تـوَل رِثائي            

يا منصف املوتى من األحياء

لكن سبقت وكل طول سالمة         

قدر وكل منّية بقضاء

احلق نادى فاستجبت ولم تزل        

باحلق حتفل عند كل نداء

وأتيت صحراء اإلمام تذوب من      

طول احلنني لساكن الصحراء«

ألهمية ومكانة الموسيقى المرموقة بكل شعوب 
ونسيمها،  اللطيفة  الحياة  روح  وألنها  العالم 
ليس  فهو  للموسيقى،  خاٍص  بعيٍد  العالم  يحتفل 
 Fête أو  الموسيقى  عيد  موسيقي..  مهرجان 
de la Musique هو عيد حّر، شعبي، ومتاح 
والمحترفين  الهواة  من  الموسيقيين  لجميع 
الموسيقي  العيد  هذا  يسمح  فيه.  للمشاركة 
الموسيقى في جّو  أنماط  بعزف وممارسة كافة 
هي  العيد  هذا  من  الغاية  والمتعة.  الفرح  من 
الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، من 
أجل نشر مختلف األعمال الموسيقية للناس من 
الثقافية واالجتماعية. يعد هذا  مختلف الخلفيات 
اليوم فرصة رائعة للتواصل ومشاركة لحظات 
الجميع،  يفهمها  التي  العالمية  اللغة  عبر  مميزة 
العزف  الموسيقيين  من  يطلب  »الموسيقى«، 
مجاناً، وتكون جميع الحفالت مجانية ومفتوحة 
الحفالت  أداء  يكون  السبب  ولهذا  الناس,  لكل 
والحدائق  الشوارع  مثل  مفتوحة  أماكن  في 
والساحات أو في المباني العامة مثل المتاحف، 

محطات القطار، وغيرها الكثير.

البداية من فرنسا

 Fête de la Musique أُطلق عيد الموسيقى
االنقالب  يوم  )في   ،1982 حزيران   21 في 
الصيفي لنصف الكرة الشمالي(، من قبل وزارة 
مئة  من  أكثر  في  به  ويحتفل  الفرنسية،  الثقافة 
نشاط  وبفضل  العالم.  وحول  أوروبا  في  بلد 
العالم انتشر عيد  الثقافية الفرنسية حول  الشبكة 
الموسيقى بشكل واسع عالمياً وأصبح هذا اليوم 

ينظم من قبل منظمين محليين ضمن كل بلد.

 

عيد املوسيقى لغة مشرتكة
 ملقاومة ثقافية

يفهمها  عالمية  لغة  حول  اللقاء  فسحة  فالعيد 

الجميع، ونوع من المقاومة الثقافية. أصبح تقليداً 
ينتظره الشباب. عيد الموسيقى العالمي في 21 
الفرنكفونية  المدن  من  كثير  تحتفل  حزيران، 
وقليل من غير الفرنكفونية بعيد الموسيقى، الذي 
الشوارع  بموسيقى  محتفياً  فرنسا  من  انطلق 
إلى  فشيئاً  شيئاً  يتحّول  أن  قبل  والكرنفاالت 
على  مدينة  كّل  به  وتحتفي  عالمي،  مهرجان 
في  االحتفالية  فكرة  على  الحفاظ  مع  طريقتها، 

الفضاء العام.

وتقدّر  كبيرة،  شعبية  وله  حقاً  ضخم  االحتفال 
فعالياته في فرنسا وحدها بآالف الحفالت، وفي 
2017م، خرج قرابة عشرة ماليين شخص من 
المهرجان،  هذا  في  الشوارع  في  األعمار  كافّة 
وتستمر  العصر  في  االحتفاالت  تبدأ  ما  وعادة 
محترفة  من  الفرق  مئات  الليل.  منتصف  حتى 
والموسيقى  التقليدية،  الجوقات  من  وهواة، 
والموسيقى  والبوب،  والروك،  الكالسيكية، 
البديلة، ومجموعات الدي جي، في حالة ترضي 
وقتاً  العالم  بقية  يستغرق  لم  واختيار.  ذائقة  كل 
طويالً ليصلهم نبض المهرجان، بفضل المعاهد 
المنتشرة، وسرعان ما أصبح  الفرنسية  الثقافية 
نجاحاً دولياً أيضاً، بمشاركة 120 بلداً، وقد أقيم 
في 700 مدينة من العالم حتى اآلن من البرازيل 

إلى أستراليا وحتى مدن المغرب ومصر.

أعلنت  العالمي  الموسيقى  عيد  ضوء  وعلى 
للتنشيط  البيضاء  الدار  المحلية  التنمية  شركة 
والتظاهرات، أن دورة عيد الموسيقى برسم سنة 
الدار  2020م، ستجرى فوق أحد أسطح مدينة 
البيضاء، تحت شعار »الموسيقى فوق السحاب 
ظل  »في  بأنه  المنظمة  للجهة  بالغ  وأفاد   .«
جائحة فيروس كورونا، لن يتغير األمر، حيث 

المحلية  التنمية  شركة  ستدأب  عادتها،  وعلى 
تنظيم  في  والتظاهرات  للتنشيط  البيضاء  الدار 
اليوم العالمي للموسيقى واالحتفاء به مع الساكنة 

البيضاوية«

عيد املوسيقى هذا العام يف املغرب

البيضاء  الدار  المحلية  التنمية  شركة  وشددت 
اليوم  أن  للتنشيط والتظاهرات في بالغها على 
لقيم  حامالً  والزال  كان  للموسيقى  العالمي 
المواطنين،  بين  واالحتفال  والتعاون  التعايش 
لالحتفال.  بهم  خاصاً  يوماً  يشاركون  حيث 
ستختلف  السنة  هذه  عروض  أن  وأوضحت 
فوق  »الموسيقى  ستكون  حيث  سابقاتها،  عن 
عبد  ليلى،  الفنانون  سيتناوب  إذ  السحاب«، 
الفحصي،  وسكينة  باوندليس،  النكادي،  الفتاح 
على المنصة الواقعة فوق أحد أسطح مدينة الدار 
البيضاء في جو خاص يخيم عليه سحر غروب 
الشمس العزيز على سكان مدينة الدار البيضاء.

حياً،  بثه  سيكون  السنة،  هذه  حفل  أن  وأبرزت 
حيث بإمكان سكان مدينة الدار البيضاء جميعاً، 
متابعته مباشرة عبر قنواته على وسائل التواصل 

االجتماعي.

العالمي  باليوم  االحتفال  أن  إلى  وأشارت 
وشكر  لتكريم  فرصة  أيضاً  هو  للموسيقى 
مجموعة من الفنانين المغاربة الذين ساهموا فنياً 
الموسيقية  بإبداعاتهم  إبان فترة الحجر الصحي 
عبر تقنيات البث المباشر على وسائل التواصل 
الفنية  المبادرة  هذه  انطالق  ومنذ  االجتماعي، 
للموسيقى،  العالمي  اليوم  رمز  1982م،  سنة 
المدينة  سكان  والتفاف  التحاد  البالغ،  يضيف 
حول  وأعراقهم  ثقافاتهم  اختلفت  مهما  والبلد 

الموسيقى.

ألن الموسيقى هي اللغة الموّحدة للشعوب، يجب 
اآلخر،  تلو  عاماً  العيد  هذا  إحياء  إعادة  علينا 
الثقافية  المميزات  وإيصال  لمشاركة  كفرصة 
بلد ولكل نمط موسيقي.. وبهذا يصبح هذا  لكل 

اليوم حدثاً رمزياً هاماً في معظم بلدان العالم.
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67 االقتصاد والبيئةالمجتمع والشبيبة

شركة تطوير المجتمع الزراعي بإقليم الفرات 

تصرف فواتري القمح 

أحد عمال النظافة ببلدية رطلة يطالب ولجنة اإلدارة المحلية والبلديات تستجيب 

السعودية تخّفض إمدادات النفط 

يف تموز لمشرتين آسيويين

مساعي لجنة الزراعة يف تطوير الزراعة ببلدة هجين يف دير الزور
الزور  دير  ملجلس  التابعة  الزراعة  لجنة  تساهم 

الواقعة  هجني  بلدة  يف  املزارعني  دعم  يف  املدين 

بطرق  يتعلق  فيام  وبخاصة  الرشقي،  الريف  يف 

وتنمية  تطوير  بهدف  الحديثة؛  الري  وأساليب 

الزراعة يف املنطقة.

تتتميز عموم أرياف دير الزور بخصوبة تربتها 

بسبب  أنواعها  بكافة  للزراعة  وصالحيتها 
تعمل  لهذا  الفرات،  نهر  ضفاف  على  تربعها 
المدني،  الزور  دير  مجلس  في  الزراعة  لجنة 
الزراعة   المتوفرة على دعم  اإلمكانات  وحسب 
بأساليب  يتعلق  فيما  وبخاصة  والمزارعين، 
الري الحديثة التي تساعد أكثر على نمو النباتات 

والتقليل من نسبة تملح التربة.

هجين  مدينة  في  والري  الزراعة  لجنة  دعمت 
بالتنقيط  الري  مستلزمات  بتقديم  مزارعاً   25

لهم، حيث قدمت لكل واحد منهم معدات ومواداً 
تكفي لري اثنين دونم من األراضي.

وتتألف المعدات المقدمة للمزارعين  من خزان 
ماء عشرة براميل، مصفاة للماء لمنع دخول أي 
لوضع  مسمدة  النّقاطات،  يسد  أن  يمكن  شيء 
مياه  أنبوب  النبات،  لتغذية  وتحليله  فيها  السماد 
التنقيط  أنابيب  منه  وتتفرع  أنج  اثنين  رئيسي 
التي توجد على رأسها صنابير مياه بحيث يمكن 
إغالقها إذا لم تكن بعض النباتات بحاجة للماء، 

وترك بقية الفروع مفتوحة للري.

وفي هذا اإلطار؛ تحدث المزارع شهاب الحمد 
قبل  لديه  الزراعة  وضع  واصفاً  هاوار  لوكالة 
»كانت  إليه:  بالتنقيط  الري  معدات  وصول 

زراعتنا في الماضي عشوائية، حيث كانت عن 
طريق سواقي صغيرة تسمى )جوابي( وتستهلك 

كميات كبيرة من الماء والبذار واألسمدة«.

أيضاً،   المزارعين  أحد  المنصوري  مشاري 
بيّن الفرق بين  طرق الري قديماً وحديثاً: »لقد 
اآلن  أما  بالغمر،  الري  طريقة  على  نعتمد  كنا 
الري  نستخدم  وبتنا  الري  أساليب  فتطورت 
بالتنقيط، وهو أوفر من الري باألساليب األخرى 
في  التملح  نسبة  وقلة  واألسمدة  الماء  حيث  من 

التربة«.

صعوبات  واجهتنا  »لقد  المنصوري:  وأضاف 
بفضل  عليها  تغلبنا  ولكننا  األمر،  بداية  في 

خبرات المهندسين الشباب«.

بدوره؛ قال اإلداري في الجمعيات الفالحية في 
هجين جندي الطعمة: »لجنة الزراعة في هجين 
تساهم في دعم المزارعين بكافة األشكال، ولن 
مشاريع  هناك  وستكون  الحد،  هذا  عند  نتوقف 
جديدة، منها مشاريع لدعم الخضار في مناطق 
حوامة، البحرة، غرانيج غرب هجين والباغوز 

شرق هجين«.

وحسب ما أكد جندي الطعمة، أنه سيكون هناك 
ومبيدات  وأسمدة  بذار  من  القطن  لموسم  دعم 
المجتمع  تطوير  شركة  مع  والتنسيق  بالتعاون 

الزراعي في األسبوع القادم.

باشرت شركة تطوير المجتمع الزراعي في 
إقليم الفرات بصرف فواتير محصول القمح 
التي سوقها المزارعون إلى مراكز االستالم 
التابعة لإلدارة الذاتية في إقليم الفرات، وذلك 
ما  الذي  االستالم  بدء  من  شهر  نحو  بعد 
يزال مستمراً. وحددت الشركة يومي األحد 

واألربعاء لصرف فواتير المزارعين اعتماداً 
على سعر صرف الدوالر األمريكي، وذلك 
الكيلو  سعر  الذاتية  اإلدارة  حددت  أن  بعد 
أمريكياً.  سنتاً  بـ17  القمح  من  الواحد  غرام 
ويستلم المزارعون فواتيرهم بالليرة السورية 
اعتماداً على سعر صرف الدوالر في نهاية 

الفواتير.  صرف  عملية  يسبق  الذي  اليوم 
ومن المقرر صرف فواتير الشعير في األيام 
المقبلة. فيما أوضح المشرفون على الشركة 
أنهم استلموا قرابة 73 ألف طن من القمح, 
إقليم  في  الشعير  مادة  من  طن  آالف  و7 

الفرات حتى اللحظة.

وّجهَ عامل نظافة في بلدية رطلة نداًء إلى 
المحلية والبلديات في مجلس  لجنة اإلدارة 
الرقة المدني، طالب من خالله بزيادة عدد 
عاملي النظافة في البلدية، وبدورها أكدت 
اللجنة االستعجال في االستجابة في أقرب 

وقت ممكن

لرصد  هاوار  أنباء  لوكالة  جولة  خالل 
الجنوبي  الرقة  ريف  في  الخدمي  الواقع 
في  نظافة  عاملي  سوى  يوجد  ال  أنه  تبيّن 
ساعات  طوال  يعمالن  وهما  رطلة،  بلدية 
النهار كي يُكسبوا القرية مظهراً جميالً، إال 
أنهما ال يستطيعان جمع القمامة بشكل كامل 

المتداد القرية الشاسع.

العام  الطريق  على  رطلة  قرية  وتقع 
على  طولياً  ممتدة  الزور،  دير   - الرقة 
 ، كيلومتر  اثنين  بمسافة  الطريق  جانبي 

شمالي  قسمين،  إلى  الطريق  يقسمها  حيث 
وجنوبي.

النظافة  بعامل  هاوار  أنباء  وكالة  والتقت 
ولجنة  للبلدية  نداء  وّجه  الذي  العلي  أحمد 
اإلدارة المحلية والبلديات في مجلس الرقة 
المدني لحل مشكلته، وتوظيف عمال نظافة 
»أحياناً  وأضاف:  المنطقة،  في  آخرين 
يحدث معي مشاكل تحتاج إلى إجازة، لكن 
ال أستطيع أن أطلب إجازة ألني أعلم بأنه 

ال يوجد غيرنا أنا وزميلي«.

قرية  في  الشعب  لبلدية  المشترك  الرئيس 
رطلة  بلدية  أن  بيّن  الشهاب  أحمد  رطلة 
والبلديات  المحلية  اإلدارة  لجنة  طالبت 
وهم  البلدية،  في  العاملين  عدد  بزيادة 
وأضاف:  قبلهم،  من  اإلجابة  بانتظار 
»نحن نعلم حجم المعاناة التي يعانيها عّمال 

جديد  من  وسنطالب  المنطقة،  في  النظافة 
بزيادة عدد العاملين«.وإليجاد حل لمشكلة 
للجنة  المشترك  الرئيس  النظافة  عامل 
اإلدارة المحلية والبلديات في مجلس الرقة 
هاوار؛  أنباء  لوكالة  الخضر  أحمد  المدني 
كورونا  بسبب  الحظر  فترة  »قبل  قائالً: 
كان هناك منّظمة تدعم مشروع النظافة في 
عقودها  أوقفت  وقد  الجنوبي،  الرقة  ريف 
في الوقت الحالي، مما وضع العبء على 

عّمال النظافة في البلديات«.

أحمد الخضر أكد أن لجنة اإلدارة المحلية 
رطلة  بلدية  لطلب  ستستجيب  والبلديات 
في القريب العاجل، وستفعّل قانون العقود 
الدائم أو المؤقّت لمدة ثالثة أشهر، لمساعدة 
عّمال النظافة في كافة البلديات ومنها بلدية 

رطلة«.

ستوّردها  التي  الخام  كمية  السعودية  خفضت 
في شهر تموز المقبل إلى سبع مصاِف في آسيا 
بعد أن وافقت »أوبك+« على تمديد تخفيضات 

إنتاجها التاريخية حتى نهاية تموز المقبل.

وتم تخفيض حجم النفط المتعاقد الذي سيحصل 
عليه المشترون السبعة لشهر تموز المقبل بنسبة 
في  مصاِف  لمسؤولي  وفقاً   ،%40 إلى   %10

كوريا الجنوبية.

على  اليابان  في  مصاِف  ثالث  ستحصل  بينما 
في حزيران  تدفقاتها  تقليص  بعد  كاملة  كمياتها 
تحقيق  المملكة  محاولة  إلى  مشيرين  الجاري، 
توازن بين التخفيضات وبما يتفق مع التزامات 

المملكة تجاه عمالئها.

ووافق تحالف »أوبك+« على تمديد التخفيضات 
لمدة شهر  اليوم  في  برميل  البالغة 9.7 ماليين 
واحد حتى نهاية يوليو المقبل للمساعدة في دعم 

انتعاش السوق.

حزيران  في  النفط  من  المملكة  إنتاج  وانخفض 
الجاري إلى أدنى مستوى له منذ أيلول الماضي، 
طواعية  ستخفض  إنها  المملكة  قالت  أن  بعد 
مليون برميل يومياً إضافياً من إنتاجها من النفط 
اإلنتاج  خفض  اتفاقية  لدعم  حزان  في  الخام 

المشترك في تحالف »أوبك+«

وكاالت

الرد عىل شكاوي المواطنين بريف حلب الشمايل حول نقص 

األدوية وارتفاع األسعار

ردود شعبية حول موقف حكومة إقليم كردستان 
تجاه التدخالت الرتكية

حوايل  منذ  الشاميل،  حلب  ريف  مناطق  تشهد 

أسعارها،  وارتفاع  األدوية  يف  حاداً  نقصاً  شهر، 

وسط  أصنافها،  من  العرشات  لفقدان  باإلضافة 

التابعة  الصحة  وهيئة  صيادلة  ِقبل  من  اتهامات 

لإلدارة الذاتية يف املنطقة ملستودعات األدوية يف 

مدينة حلب باحتكارها.

يوماً  بعد  يوماً  تزداد  المنطقة  أهالي  شكاوي 
ظل  في  أسعارها  وارتفاع  األدوية  نقص  حول 
أسئلة  الشمالي.  حلب  بريف  الراهنة  الظروف 
تطرح للمسؤولين وأجوبة ترد من قبل المعنيين 
في  بريس  نورث  وكالة  تداولته  مهم  موضوع 

تقاريرها.

اشتكت ليلى حسو )42 عاماً(، وهي مهجرة من 
بريف  »فافين«  بلدة  في  وتقطن  عفرين  منطقة 
حلب الشمالي، إن سعر دواء ارتفاع ضغط الدم 
وقالت  أضعاف،  ثالثة  إلى  ارتفع  تحتاجه  الذي 
بمبلغ  أشتريه  »كنت  برس«:  »نورث  لوكالة 
/400/ ليرة، أصبح يباع اآلن بـ/1200/ ليرة، 

هذا في حال توفر«.

التي  المواد  كباقي  ليست  األدوية  أن  وأضافت 
الزمن  من  فترة  عنها  االستغناء  لإلنسان  يمكن 
ونوهت  االقتصادية،  الظروف  تفاقم  وسط 
للرزق،  أملك مصدراً  »أنا مهجرة وال  بالقول: 
كيف لي أن أشتري علبة الدواء كل عشرين يوماً 

بمبلغ /1200/؟«.

»باهظ الثمن وال أستطيع
 تأمني مثنه«

الذي  وال يختلف حال كمال عبدو ) 44عاماً(، 
يبحث  نفسها، عن سابقته، فهو  البلدة  يسكن في 
الغدة في صيدليات  منذ شهر عن دواء لقصور 
وقال:  جدوى،  دون  لكن  الشمالي   حلب  ريف 
الوطني  اإلنتاج  من  للغدة  دواء  أشتري  »كنت 
مدة  منذ  مفقود  أنه  إال  ليرة،   /1300/ بسعر 
مصدر  من  بديل  صنف  شراء  إلى  وأضطر 

أجنبي«.

النوع  من  الواحدة  العلبة  يشتري  إنه  ويقول 
األجنبي بسعر /27/ ألف ليرة سورية، وأضاف: 
»إنه باهظ الثمن وال أستطيع تأمين ثمنه بشكل 

مستمر«.

منطقة  مهجري  من  كغيره  »عبدو«،  ويطالب 
وقرى  مخيمات  في  القاطنين  قسراً  عفرين 
الصحة  هيئة  الشمالي،  حلب  بريف  وبلدات 
حل  بإيجاد  المنطقة  في  الذاتية  لإلدارة  التابعة 

لهذه »األزمة«.

»إننا أمام كارثة إنسانية«

األدوية  إن  حسين،  شيرو  الصيدالني  وقال 
شهر  منذ  الشمالي  حلب  ريف  إلى  تدخل  لم 
تقوم  حلب  مدينة  في  األدوية  مستودعات  ألن 
»وإذا  أعلى،  بأسعار  بيعها  بهدف  باحتكارها 
أمام  فإننا  بأقرب وقت،  باألدوية  تزويدنا  يتم  لم 

كارثة إنسانية«.

أدوية  في  حاد  نقص  من  »نعاني  وأضاف: 
والسكر  والضغط  كالقلب  المزمنة  األمراض 
والمضادات الحيوية، وهي أدوية ضرورية وأي 
نقص فيها قد يودي بحياة العديد من الناس هنا«.

األدوية  مستودعات  مندوبي  بعض  ويقوم 
الذي  السعر  يبلغ  حر  »بسعر  األدوية  بعرض 
الصيادلة  بعزوف  يتسبب  ما  للمريض«،  يباع 
أرباحهم،  إضافة  من  تمكنهم  لعدم  شرائها  عن 

بحسب ما أوضحه الصيدالني »حسين«.

ومعامل  مستودعات  أصحاب  حسين  وناشد 
األدوية في مدينة حلب بتزويد المنطقة باألدوية، 
»وعدم التفكير بمنطق تجاري باحتكار الدواء«.

من جانبها، قالت الرئيسة المشاركة لهيئة الصحة 
الشمالي،  حلب  بريف  الذاتية  لإلدارة  التابعة 
يعملون  إنهم  برس«،  لـ«نورث  حسين،  هيفين 
في  لألدوية  مركزي  مستودع  فتح  على  حالياً 

المنطقة.

عدم  ظل  في  صعوبات  إلى  أشارت  أنها  إال 
حلب  ريف  بمنطقة  السورية  الحكومة  اهتمام 
أدوية  مستودع  »افتتاح  وأردفت:  الشمالي، 
السورية،  الحكومة  من  رسمياً  ترخيصاً  يتطلب 
لمديرية  تابعة  رقابية  لجان  إلشراف  باإلضافة 

الصحة بحلب«.

»الدواء يشرتى بفئة الدوالر«

قالت  األجنبية،  األدوية  أسعار  ارتفاع  عن  أما 
»التحكم  يستطيعون  ال  إنهم  حسين«  »هيفين 
الدواء  ألن  الصيدليات،  لدى  أسعارها  بضبط 

يشترى بفئة الدوالر«.

هذا ويقوم مشفى »أفرين« بريف حلب الشمالي 
بشكل  المشفى  في  المتوفرة  األدوية  بتوزيع 
بطاقة  المرضى  يمتلك  حيث  للمرضى،  مجاني 
بحسب  الصحة،  هيئة  قبل  من  ممنوحة  صحية 
في كمياتها، كما أنها  هيفين، »لكن هناك نقصاً 
مستودعات  استمرت  حال  في  طويالً  تدوم  لن 

األدوية بحلب باحتكارها«.

كما توجد في ريف حلب الشمالي ثالث منظمات 
محلية تعمل من خالل نقاطها وعياداتها المتنقلة 
تقديم  دون  المرضى  معاينة  على  المنطقة  في 
األدوية لهم، »المنظمات ال توزع األدوية على 
المرضى، نحاول التواصل معها لتوزيع األدوية 
وعدم االكتفاء بالمعاينات«، بحسب هيئة الصحة 

التابعة لإلدارة الذاتية بريف حلب الشمالي.

الرتكية  الدولة  هجامت  أن  كرميان  مواطنو  قال 

مكتسبات  تستهدف جميع  كردستان  إقليم  عىل 

مواقف  أن  إىل  وأشاروا  الكردي،  الشعب  وقيّم 

هجامت  تجاه  محرجة  كردستان  إقليم  حكومة 

الدولة الرتكية.

عىل  جوية  غارات  بشن  الرتكية  الدولة  وتستمر 

مناطق واسعة من إقليم كردستان منذ منتصف 

حزيران الجاري، وأدى القصف إىل استشهاد أكرث 

من 7 مواطنني، باإلضافة إىل إلحاق أرضار مادية 

مبمتلكات املدنيني، فضالً عن التسبب بحالة عدم 

االستقرار السكاين يف املنطقة.

وفي سياق المواقف المناهضة لالحتالل التركي، 
خرجت مظاهرات عدة في إقليم كردستان ضد 
على  هجمات  من  التركي  المحتل  به  يقوم  ما 

مناطق عدة في المنطقة.

لهجمات  المستنكرة  الفعل  ردود  سياق  وفي 
تحدث  كردستان،  إقليم  على  التركية  الدولة 
أهالي منطقة كرميان التابعة لمحافظة السليمانية 
لوكالة ROJNEWS مبرزين موقفهم ضد هذه 
لعدم  اإلقليم  حكومة  موقف  وأدانوا  الهجمات 

التحرك والتزام الصمت حيال تلك الهجمات.

سبب التزام الصمت

المواطن سوران صادق يجد بأنه من المعيب أن 
يحدث كل هذا الهجوم أمام أعين حكومة اإلقليم 
الحكومة  تلتزم  أن  دون  كردستان  باشور  في 

إلى  يعود  الصمت  أن  إلى  مشيراً  موقف،  بأي 
الكردستاني  الديمقراطي  حزب  بين  العالقات  

الحاكم والنظام التركي.

العراقي  العمق  في  تتدخل  تركيا  بأن   موضحاً 
»علينا  الكردستاني  العمال  حزب  تواجد  بحجة 
ليس  التركية  الدولة  هدف  أن  جيداً  نعرف  أن 
تستهدف كل  إنما  أو جهة كردية معنية،  حزب 

مكتسبات الشعب الكردي«.

مهاجمة قيم الشعب الكردي

التركية  »الدولة  أن  قال  قادر  شمال  االمواطن 
مر  الكردي على  الشعب  قيم ومكتسبات  تهاجم 
التاريخ، وحالياً تتعاون تركيا مع أطراف كردية 
ليس من أجل القضية الكردية، أنما حفاظاً على 

مصالحها االقتصادية والسياسية في المنطقة«.

التركية  الدولة  »هجمات  أن  إلى  قادر  وأشار 
على إقليم كردستان تستهدف جميع أبناء الشعب 

الكردي وليس حزب معين«..

موقف حزب يشكل خطراً 
عىل املنطقة

ووقال المواطن سيروان سليمان عن الموضوع 
المكون  العراقي من  الخارجية  ذاته »أن وزير 
الديمقراطي  حزب  في  عضو  وهو  الكردي 
المصالح  من  مقرب  الحزب  وهذا  الكردستاني 
التركية في المنطقة لهذه ال يستطيع اتخاذ موقف 
وإقليم  العراق  في  التركية  للتجاوزات  مناهض 

كردستان«.

وأضاف بأن »الحزب الديمقراطي الكردستاني 
التركية«، مشيراً  الدولة  متعاون مع مخططات 
الكردستاني  الديمقراطي  حزب  سياسة  أن  إلى 
أجزاء  باقي  على  خطر  تشكل  أصبحت 

كردستان«.


